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Concursul de creaþie
literarã
„Dor fãrã saþiu”

Sâmbãtã, 8 noiembrie 2014, în foaierul Centrului Cultural
Municipal din Urziceni s-au desfãºurat faza finalã ºi
festivitatea de premiere ale Concursului Judeþean de
Creaþie Literarã “Dor fãrã saþiu” ediþia a XXIII-a. Organizat
de Biblioteca Municipalã Constantin Þoiu ºi Casa Municipalã
de Culturã din Urziceni, concursul, deschis liceenilor
ialomiþeni, a înscris la cele douã secþiuni ale sale - poezie ºi
prozã scurtã -, 23 de participanþi: de la Colegiul Naþional
Mihai Viteazul (10), Colegiul Naþional Grigore Moisil (3),
Liceul Teoretic Carol I (5), Liceul pedagogic Matei Basarab
(1), Liceul de Arte Ionel Perlea (1), Liceul Tehnologic
Al.I.Cuza (2) ºi Liceul Tehnologic Sf.Ecaterina (1).
Faza finalã a Concursului a constat într-o discuþie cu tema
„Talent, lecturã ºi îndr umare în creaþia literarã
adolescentinã”. În centrul atenþiei s-a aflat experienþa din
ultimii ani a Cercului de lecturã al Colegiului Naþional „Mihai
Viteazul” din Slobozia, activitatea lui fiind prezentatã de
doamna profesoarã Loredana Stan ºi de cei ºapte elevi
laureaþi ai Concursului „Dor fãrã saþiu” din acest an. La
dezbatere au participat ºi scriitorii ialomiþeni membri ai
Societãþii Culturale „Helis” prezenþi la manifestare: Ion
Vãduva, Titi Damian, Gheorghe Dobre, Lili Balcan ºi
Alexandru Bulandra - moderatorul întâlnirii.
Juriul, format din profesorul de literaturã, poetul ºi

Gheorghe DOBRE

Cum am rãmas fãrã
noapte
Un câine, care se ocupa cu sãpatul, s-a trezit cu
noaptea-n cap ºi a pornit la câmp. Repet: cu noaptea-n
cap ºi sapa pe umãr. Noaptea, trezindu-se ea în capul
câinelui, s-a speriat ºi a vrut sã fugã, dar vãzând sapa ºia zis cã e mai cuminte sã rãmânã unde e. Câinele ar fi
lungit-o la pãmânt din douã miºcãri, dar rãmânând în capul
acestuia va avea ocazia sã vadã, în sfârºit, cum aratã
acea faimoasã iubitã a soarelui, adicã ziua ºi, plus de
asta îi vor apãrea mai clare lucrurile pe care ea nu le
cunoºtea prea bine.
A rezistat ºi a fost curioasã pânã pe la amiazã când,
nemaisuportând (unii au dat vina ºi pe insolaþie), a sãrit
din capul câinelui încercând sã fugã. Dar acesta, câinele,
a observat la timp tentativa de evadare ºi i-a aplicat bietei
nopþi câteva lovituri zdravene de sapã, aºa de zdravene
încât a omorât-o ca pe-un iepure prins la umbra butucului
de viþã-de-vie. Câinele a jupuit-o, a însãilat cu aþã de tutun
un fel de cãciulã (noaptea e rãcoroasã oricând) ºi ºi-a
pus-o pe cap.
Se fãcuserã de ja orele 19,00, era obosit ºi aºtepta cu
nerãbdare venirea serii.
Dar seara n-a mai venit ºi el, furios, a început sã sape.
Sapã ºi acum, dacã nu s-o fi reprofilat sau dacã nu i s-a
tocit sapa.
Din acele momente, pãmântul a fost bãtut de soare din
toate pãrþile deodatã, tot timpul ºi nimeni nu ºtia de ce.
Atunci lumea a fost nevoitã sã descopere umbrelele de
soare, minele, peºterile ºi vacanþele la mare.
Apropos, sunteþi de acord sã mergem câteva zile la mare?

publicistul Ion Vãduva, preºedinte, poetul, publicistul ºi
editorul Gheorghe Dobre, poeta Lucia ªtefanovici, scriitorul
Alexandru Bulandra ºi artistul plastic Nicolae Petrache, a
acordat urmãtoarele premii ºi menþiuni:
Marele Premiu „CONSTANTIN ÞOIU”: Andrei FÃªIE, cls.
XI-a G, Colegiul Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia.
Premiul „ANATOL PAVLOVSCHI”: Maria P. ENACHE, cls.
XII-a C, Colegiul Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia.
Premiul „INCULEÞ BÃLAN”: Ana
Maria STAN, cls. XI-a A, Colegiul
Naþional “Grigore Moisil” Urziceni.
SECÞIUNEA POEZIE
Premiul I: Emilia Mãdãlina
NECULAI, cls. X-a, Liceul Teoretic
“Carol I” Feteºti.
Premiul II: Daiana-Eliza MIHAI, cls.
XI-a G, Colegiul Naþional “Mihai
Viteazul” Slobozia; Laura-Miruna
PETRE, cls. IX-a G, Colegiul Naþional
“Grigore Moisil” Urziceni.
Premiul III: Adriana Alexandra
TOMA, cls. XII-a E, Liceul Tehnologic
„Al.Ioan Cuza” Slobozia.
Premii speciale: Geanina VAIDA,
cls. XII-a, Liceul Teoretic “Carol I” Feteºti; Adriana CREÞU,
cls. IX-a D, Liceul Teoretic “Carol I” Feteºti.
Menþiuni: Lucia ªtefania POPESCU, cls. X-a A, Liceul
Teoretic “Carol I” Feteºti; Marian CONSTANTIN, cls. XII-a A,
Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza” Slobozia.
B. SECÞIUNEA PROZÃ
Premiul I: Andreea-Lorena TUICAN, cls. XII-a A, Colegiul
Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia.
Premiul II: Teodora Ioana STOICA, cls. XI-a E, Liceul de
Arte „Ionel Perlea” Slobozia.
Premiul III: Alexandra Daniela PETRE, cls. XI-a , Colegiul
Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia; Alina-Gabriela ENE, cls.
XI-a D, Liceul Tehnologic „Sf.Ecaterina” Urziceni.
Premii speciale: Oana-Miruna MÃCHIÞÃ, cls. XI-a F,
Colegiul Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia; Jeny CÃCIULÃ,
cls. XI-a F, Colegiul Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia.
Menþiuni: Camelia DIMA, cls. XII-a F, Colegiul Naþional
“Mihai Viteazul” Slobozia; Raluca BUCNARU, cls. X-a A,
Colegiul Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia; Mihaela VASILE,
cls. IX-a F, Colegiul Naþional “Grigore Moisil” Urziceni.
Alexandru BULEANDRÃ
director, Biblioteca Municipalã “Constantin Þoiu”
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trãiesc pãtimaº în ampla naraþiune, dãruitã de un fiu al
satului viitorilor fii ai satului.
Augustin Mocanu, p. 23 – Transparentã aluzia ºi
actualã. Dreptatea la modul radical mai este posibilã doar
prin intervenþie divinã.
g. alex, p. 22 – Acceptarea fãrã crâcnire a legilor, dictate
sau votate, ne-ar transforma în roboþi. Ele sunt punitive
în esenþã ºi trebuie respectate dacã sunt juste. Dacã nu,
avem libertatea sã le ignorãm ºi chiar sã le suportãm
consecinþele.
Vitalie Buzu, p. 15 – Cam rare apariþiile d-voastrã în
revistã.
Marian ªtefan, p. 16-17 - Mulþi dintre prietenii mei
parizieni citesc cu pasiune ISTORIILE PARALELE.
Apariþia întârziatã a revistei i-a bulversat puþin.
Georgian Ghiþã, p. 23 - Puþin baroc, dar merge.
Ionel Cristian Tãtaru, p. 11 – Foarte interesant.
Marian Ezeanu, p. 8 – V-aþi rãtãcit undeva la începutul
secolului douãzeci.
02.10.2014, Paris
Dan Simionescu

Festivalulde poezie
EMIL BOTTA
HELIS - August –
Septembrie 2014
Adrian Bucurescu, Titi Damian, p.1 - Limba românã
va rãmîne pentru totdeauna un mister, nu-i aºa?
Dan Elias, p. 1 – Plecãrile definitive ale prietenilor
sunt dureroase, mai ales când realizezi cã rãmân tot mai
puþini. Sunt dureroase, dar þi se vor pãrea fireºti dupã un
timp, iar viitoarea ta cãlãtorie - un eveniment pentru care
nu vei fi niciodatã pregãtit.
Marian ªtefan, p. 1-21 – Oare existenþa moralã a lui
Corneliu Coposu ar fi fost alta dacã n-ar fi traversat
purgatoriul închisorilor comuniste?
Ion Roºioru, p. 3 – Nu am primit cartea, nu mã pot
pronuna.
P. I. Creþu, Nicolae Teoharie, G. T. Popescu - Versurile
dumneavoastrã mã surprind de fiecare datã prin
spontaneitate ºi mai ales prin acel cocteil savuros de
vitalitate ºi înþelepciune.
Lili Balcan, p. 8 - Continuaþi.
Cristina-Monica Moldoveanu, p.9; Dorina ªiºu, p.10
- Bun venit în ZODIA HELIS!
g. alex, p. 10 - Generaþia ‘70 era prea tânãrã ca sã fie
complet pervertitã. Cât despre educaþia patrioticã, ºtiþi
probabil ºi d-voastrã cã ne sufoca pânã la deºãnþare, deci
aproape fãrã efect.
I. Neºu, p. 12 – Aºtept cartea.
Adrian Bucurescu, p. 12 – Delicios!
Grigore Spermezan, p. 13 – Publicitatea a devenit tot
mai mult artã ºi ºtiinþã, o componentã indispensabilã a
societãþii omeneºti. Impactul psihologic este evaluat chiar
înainte de a începe demersul publicitar, care poate prinde
consumatorul independent de voinþa sa. Este corect? Nu.
Dar sunt convins cã vor fi elaborate legi stricte ale
publicitãþii.
G. Apostoiu, p. 14 – Aveþi dreptate. Unitatea europeanã
înseamnã mult mai mult decât uniunea vamalã ºi
monetarã. Va fi în primul rând un factor de stabilitate
politicã între cei doi mari poli destabilizatori: S.U.A ºi
Rusia. Sã nu uitãm cã Orientul Apropiat a fost inflamat de
„misionarismul” american, Africa de asemenea, iar ruºii
lucreazã cu „mijloace specifice ” pe toate fronturile. Dacã
e sã glumim, singurii care pot influenþa real politicile
regionale sunt chinezii, naturalizând pur ºi simplu câteva
sute de milioane de concetãþeni pe fiecare continent.
Gheorghe Dobre, 21 – Îngroºarea tuºelor, ca într-un
tablou, creazã un spectacol apocaliptic, dar sublim.
Gândurile la borcan pot fi o afacere de succes!
Augustin Mocanu, p. 18 - I. Taloº meritã cu prisosinþã
entuziasmul d-voastrã.
F. L. Dalian, p. 20; V. Iordache, p. 6-24 - Inspiratã
iniþiativa d-lui Damian de a lansa trilogia în satul natal,
zugrãvit cu atâta plasticitate ºi devotament în paginile
cãrþilor. Chiar dacã oamenii care au fost, s-au dus, ei
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Adjud 13 – 14 septembrie 2014
În perioada 13-14 septembrie 2014 s-a desfãºurat la
Adjud a treia ediþie a Festivalului de poezie EMIL BOTTA.
Adjudul este un oraº frumos ºi curat, surprinzãtor de
curat, primitor. Invitaþii la festival, unul ºi unul, scriitori
valoroºi ºi entuziaºti. Deschiderea evenimentului a debutat
sâmbãtã la orele 14.00 prin prezentarea membrilor juriului
(L. I. Stoiciu - preºedinte; Paul Spirescu, C. Antoniu, A.
Botez ºi I. Catanã, directorul Casei de culturã TUDOR
VORNICU - membri) ºi a invitaþilor: Ionel Necula, pr.Teodor
Fusaru, Valeria Manta Tãicuþu, D. Pogonaru, Nina Deºliu,
Rodica Lãzãreanu, Stan Brebenel, Marin Moscu,Valentin
Popa, C-tin Gherghinoiu, Tudor Cicu, Doina Popa, Virgil
Panait,ªtefania Oprescu, Ghe. Neagu, Vasile Anghelache,
Apostu Vulturescu, Teo Cabel, C-tin Miu, Ioan Viºtea ºi
subsemnatul.
Dupã o lungã discuþie despre poezie ºi rostul ei în
aceastã lume prozaicã s-au anunþat câºtigãtorii
concursului :
Premiul I – Estera Stanciuc
Premiul II –Bianca Cotiug
Premiul III – Belea Miruna ªtefana
Toate trei eleve încã, dar talentul nu are vârstã.
În continuare s-au prezentat noile apariþii editoriale ale
celor prezenþi, iar discuþiile ºi comentariile generate în
jurul lor s-au prelungit pânã la orele 20.00. ªi nu se
terminau dacã organizatorii nu anunþau cina.
A doua zi de festival a fost un regal de poezie, fiecare
participant citind din creaþia proprie câteva poeme.
Dar toate lucrurile frumoase au un sfârºit. Marea „vinã”
pentru organizarea acestui frumos festival o are poetul
Paul Spirescu, directorul Casei de culturã „Ion Catanã” ºi
în primul rând primãria Adjudului, condusã de un edil
luminat.
Nu ne rãmâne decât sã le urãm organizatorilor sã
finalizeze multe ediþii de acum încolo, la aceleaºi
standarde ºi cu oaspeþi entuziaºti.
F.M. Ciocea

Nu!
Nu plânge
pentru mine
suflet de stâncã
ascuns
în ciripitul pãsãrilor
eºti un val
ce mi l-a furat marea
o culoare
cãreia i s-a rupt vârful
în ascuþitoarea privirilor mele
o mãnuºã
care se deºirã în andrelele timpului
o scrisoare
fãrã destinatar
o creangã ruptã dintr-un baobab.

Incompatibil
Mã vizitezi
parcã sunt un butic
pleci fãrã sã cumperi
faci contrabandã
cu sentimentul meu
sãpat în cimitirul stelelor
se arde becul
inimii mele
arunci cu reparaþii
peste întrebãri
rãstorni virgula
cu multã graþie
scumpeºti lumina
pentru ochiul meu
ce a uitat sã mai sclipeascã.

Supremaþie
Sunt vena inimii tale
o rãsuceºti pe deget
cu detaºare
îmi înfãºori buclele
pe buzele tale
îmi blindez trupul
în atingeri
bat cerul în piuneze
cu degetul tãu
schimb planeta de haine.

O zeiþã la intrare
Cântatã de îngeri
pe ringul de dans
mã învelesc
în aura ta
când îmi e frig
sã îmi dea aripi
din flãcãri ce mocnesc de durere
sã fac cenuºã
când le ating
sã îmi iau valiza
ca sã plec în Rai
nu-mi trebuie valizã
pentru cã eu
sunt o zeiþã.
Oana Andreea Dumitrescu
- elevã, cl.XI, Lic. „Carol I”, Feteºti (selecþie din volumul OGLINZI )

Georgian GHIÞÃ

Sub zodia nopþii
Caut cu greu un colþ din carnea ta neprofanatã
sub zodia nopþii prãºesc visele neîmplinite de mâine
lãsând în urmã calmul glaciar ce mi-a închegat sângele
din genunchii zgâriaþi.
Aruncat în ceaþa pavatã cu amintiri
îmi târãsc sub parfumul climei renãscute
cãlcâiele versurilor limpezite de refluxuri
pe care numele meu le-a strâns într-o singurã cãtuºã.
Mã zgârcesc sã mai ascult ceasurile ce-ºi îmbrãþiºeazã
tic-tac-urile
ca niºte þãrmuri fãrã întoarcere
spre oceanul în care pãsãrile întrebãrilor se înneacã.
Nu vreau nici sã mã retrag
nici libertatea nu mi-e dragã
stau ºi îndur
ºi mã gândesc ce este mai uman
acordul sau nota
întrebarea sau rãspunsul.
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POEZIE PE MÃSURA OMULUI FRUMOS

„Cartea secretelor” – acesta este titlul volumului
de poeme al lui Florin M. CIOCEA apãrut la Editura
HELIS, 2014, într-un format de revistã literarã, aºa
cum stã bine unui nonconformist, unui rebel.
Poemele, scrise pe hârtie de ziar, cu excepþia a cinci,
ºase, nu au titlu ºi sunt numerotate de la 1 la 163.
Sunt poeme, scrise ºi datate, adunate din ultimii cinci
ani, dar ºi câteva (cincisprezece, ºaisprezece)
recuperate de prin anii ‘80.
Pe Florin CIOCEA îl cunosc din 2008, întâlnindune la desele agape literare sãvârºite „La stâna lui
Florin”. N-am contenit de atunci sã-l consider unul
din puþinii oameni liberi pe care îi ºtiu eu. Liber ºi
frumos. „Libertatea nu este un drept, ci asumarea
unui risc”, este de pãrere Denis de Rougemont iar
Kierkegaard enunþã: „Contrariul pãcatului nu este
virtutea, contrariul pãcatului este libertatea”.
A fi liber nu înseamnã aºadar riscul de a nu pãcãtui,
iar Florin CIOCEA ºi-a asumat riscul de a iubi
oamenii, de a surâde peste o lume pe care o va
dezvãlui în sute de poeme. „Eternitatea nu existã!”
exclamã sentenþios poetul (poemul 55, pag. 30). Ba
existã ºi are 18 ani, exact vârsta nesfârºitã pe care o
are Florin stând în uºa vieþii ºi minunându-se:
Doamne, câte pãcate am de înfãptuit!
Câþiva s-ar putea sã-mi reproºeze cã din sutele de
definiþii ale libertãþii am ales, oarecum preþios, nume
sonore, dar te izbeºte asemãnarea unor stãri. Pentru
Kierkegaard starea de absurd este dorul de casã
când eºti acasã, un dor metafizic, iar reacþia lui Florin
e pe mãsura acestuia. Sã vedeþi. Mergem la stâna
ºui Florin (subsemnatul, Gheorghe Dobre, Loredana
Dalian, Bunoaica), vorbim ceva, bem ceva ºi, cam la
o orã de la venirea noastrã, îl auzim pe Florin: - Ce
dor îmi este de voi! – Dumnezeule, poate þi-a fost
dor de noi, pentru cã iatã-ne aici. – Nu, nu, zise Florin,
mi-e dor acum de voi, aici ºi acum.
Asistat de poetul ªerban Codrin ºi încurajat
insistent de acesta sã scrie, cum de altfel a fãcut ºi
cu subsemnatul ºi mulþi alþii de acelaºi scriitor, Florin
CIOCEA scrie o poezie vie, de angajament sufletesc,
afectivã, o poezie vulcanicã ºi, n-ai crede, ironicã.
O cantitate enormã de dor izbucneºte ca o lavã în
poemele lui Florin Ciocea odatã cu trãirile hedoniste,
într-un cotidian brut, murdar ºi fascinant totodatã.
Poetul, pentru care „ strângerea de gât poate fi o
formã de artã”, nu este altul decât cel ce declarã dulceamar ºi acceptã cã „sufletul sãu este indecent de sincer”.
Aceastã mãrturisire intimã ne duce cu gândul la unele
poeme ale lui Florin Ciocea de prin anii de delaþiuni ºi
spaime ale comunismului, atunci când „ofiþerul de
securitate era un mic împãrat” iar „sinceritatea era o
boalã care ucidea repede”(poemul 12).
Tandru ºi dezinhibat, poetul cocheteazã cu marile
teme ale lumii, destinul uman, dragostea, moartea,

timpul ºi iarãºi dragostea: „ Uite, beat criþã îmi plantez
un reactor în stomac/ºi apoi debordând energie/
aprind toate becurile de pe strada ta iubito”(poemul
34). În poemul 32 se produce o moarte eroticã: „E
duminicã... Mor încet în carnea/Unei târfe de doi
bani,/Apoi sorb cafeaua ºi privesc pe geam”.
Poetul, pentru care „materia primã a unui artist este
propria lui viaþã”, are câþiva prieteni „Esenþializaþi în
oraºele lor/De fapt însinguraþii oraºelor lor/Mereu
recreate dupã/Capricii,/Insomnii,/Deziluzii, sau furii”
ºi se întreabã în final dacã nu cumva lumea e doar a
minþii, aºa cum o fãceau pe vremuri filosofii solipsiºti
(poemul 49, pag. 27).
Un poem absolut modern, cu prizã directã la
existenþa noastrã mov-murdarã, un poem dinamitã,
poate fi considerat poemul 40 (pag. 30), pe care îl
ofer cititorului în întregime: „Un fraier, un nimeni, un
burtã goalã/S-a strecurat undeva între ziua de ieri/
ªi ziua de mâine,/Iar apoi toatã sãptãmâna a fost/
Uscatã ºi fadã,/Perversã chiar în uscãciunea linearã
a/trãirilor.../- Mã nebunule, i-am strigat/Ieºi dracului
din schema noastrã temporalã,/ (!!!) Cã mi-e dor de
carnagii/ªi busculade sângeroase/De revolte
admirabil regizate în lumea arabã,/Mi-e dor de haos
ºi nebunie furibundã/Care îmbatã mulþimile/Pleacã,/
Du-te la ãia care-ºi privesc viaþa la televizor/(adicã
în universul molcom al obezitãþii,/unde alþii trãiesc
pentru ei/primãverile iradiind din florile de cireº”.
La poetul Florin Ciocea funcþioneazã reactualizarea
spontaneitãþii în poezie, poemele lui incluzând
deopotrivã disperarea, absurdul ºi imaginarul cu
vorba deocheatã ºi bârfa de cartier (poemele 36,
67, 86).
Cu un distih memorabil, de o sfâºietoare tristeþe a
trecerii, începe poemul 38: „A mai trecut un an, dar
cine ºtie/În câte existenþe am fost bãtrân ca azi?//...
Sunt eu sau nu sunt”; sau constatarea tragicã a
echilibrului universal: „Când se naºte un om,/Pe
îndepãrtatele lacuri moare o lebãdã”(poemul 56).
Când eternitatea i se scurteazã, poetul foloseºte
saltul în loc de zbor, ca la Nichita Stãnescu, saltul
din poemul 39 nefiind altceva decât saltul unui Icar
sinucigaº înlocuit cu un salt prin naºtere din nou:
„Când sunt obosit/Mã ascund în pântecul unei
fecioare/Ca sã mã nasc mai viu/Sã fac un salt uriaº/
Peste umbrele cimitirelor verticale(!!)/Sã te sãrut
fecioara mea pe inimã/ªi sã mã simþi în sângele tãu,/
Povarã dulce aprinzând lumina/Iubirilor tale viitoare”
(poemul 114)
Poezia lui Florin Ciocea, care „totdeauna a fost
pãlmuit de oglinzi”, e concret-vizualã, fidelã omului,
cuvântului: „Dacã privesc o corabie/Vãd un arbore...”.
Obsesiile, libertãþile sau bucuriile, încercând sã
exprime caracterul ambivalent al lucrurilor din unele
poeme, sunt înlocuite de o poezie aproape reportaj
despre suflet în care se sesizeazã pericolul
anchilozãrii sufletului. Nimic nu-i este strãin poetului:
influenþa astrologicã a gãurilor negre, antimateria ºi
anti-electronii, frunzele uscate, echilibrul lor erotic,
secretul fericirii fiind acela de a nu participa la agitaþia
creatã de non-frumosul ce coloreazã feþele proºtilor
într-o nuanþã brun-roºcat.
Nu ºtim dacã poezia lui Florin Ciocea va putea fi
afiliatã unui curent literar, multe din poemele sale
trãgându-ºi substanþa din cotidian, nefiind tributare
niciunei matrice poetice ºi, aºa cum am afirmat,
poezia lui Florin este vie, actualã. L-am putea situa
totuºi pe linia unor Henry Miller, Nabokov sau
Rimbaud, care susþin ideea cã „arta serveºte numai
dacã este necuviincioasã, neliniºtitã, plinã de
coºmaruri ºi disperare, o artã iritantã” care sã ne
înfãþiºeze celãlalt chip al nostru pe care nu-l vedem,
sau mai bine zis pe care nici nu vrem sã-l vedem. ªi
cu atât e mai vie aceastã poezie când e scrisã de un
om frumos ºi liber cum este Florin CIOCEA.
Nicolae TEOHARIE

Daniel Sãuca
Daniel Sãuca. N. 31 august 1973. Cãsãtorit, doi
copii. Poet, editor, jurnalist. Din februarie 2005,
redactor–ºef al revistei de culturã „Caiete Silvane”.
Din mai 2007, preºedinte al Asociaþiei Jurnaliºtilor
din Sãlaj, iar din octombrie 2010, director al
Centrului de Culturã ºi Artã al Judeþului Sãlaj.
Cãrþi publicate: Poezie: „Gândacul cu cinci pene
roz” (Zalãu, 1999) ; „Cartierul vestic al iadului”
(Eikon, 2009); „Clopotele raiului” (Eikon, 2012).
Publicisticã: „Cumetrii molcome” (Eikon, 2013);
„Tranºee & ºantiere” (Caiete Silvane, 2012);
„România mea nu mai existã” (Eikon, 2011);
„Secera ºi pixul. Propagandã în presa scrisã din
judeþul Sãlaj înainte ºi dupã decembrie 1989”
(Eikon, 2010); „Voi chiar vorbiþi ºi în numele meu?”
(Caiete Silvane, 2010); „Rotisorul politic” (Caiete
Silvane, 2010); „Homo Silagenssis” ( Caiete
Silvane, 2006, 2007, 2008).
Editor al Anuarului Presei Sãlãjene (2009, 2010,
2011, 2012, 2013) ºi a numeroase cãrþi apãrute
la Editura „Caiete Silvane”.
În 2013 a primit Premiul „Negoiþã Irimie” pentru
poezie din partea filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor
din România pentru cartea „Clopotele raiului”, iar
în 2009 premiul reprezentanþei Bistriþa a Uniunii
Scriitorilor din România ºi al Revistei Ilustrate la a
25-a ediþie a Festivalului Naþional de Poezie
„George Coºbuc” de la Bistriþa pentru cartea
„Cartierul vestic al iadului”.
Din 1991, cu întreruperi, membru al Cenaclului
„Silvania” din Zalãu.

Stampe & ªtanþe
I. Undeva pe Strada Doamnei, undeva. Am
adormit îmbrãcat, am adormit. Nu am scris nimic,
am citit ceva din Popescu, alt Popescu, e mort, ºi
poate nici nu am dormit. Sigur am adormit ºi cred
cã am ascultat mesaje de interes public pe un
radio improvizat. Da, asta în minte. Am legat
antena de un calorifer. Antena era compusã din
cãºtile unui telefon mobil. Mi se spunea ceva de
siguranþa cetãþeanului. Cred cã pentru siguranþa
cetãþeanului trebuie desfiinþate toate instituþiile de
culturã. ªi toþi instalatorii, bineînþeles. Sigur, am
auzit undeva pe strada Doamnei. Sau a Toamnei?
Undeva, departe de mine, aproape de un calorifer
insalubru, am ascultat, am ascultat...Poezia
Universalã este o succesiune de raportãri la Teme
Universale. Dumnezeu. Viaþa. Omul. Moartea. De
mii de ani, poeþii buni asta fac: scriu bine despre
Moarte. Sau despre Înviere. Undeva pe strada
Toamnei, colþ cu Eminescu, am adormit îmbrãcat
lângã un calorifer ºi n-am scris nici despre
Dumnezeu. Nici despre Viaþã. Nici despre Om. Nici
despre Moarte. Nu ºtiu cum, undeva, într-o
dimineaþã, mai þin minte doar cã am izbucnit de
fericire. Aveau apã caldã!
II. Înainte, þineam minte sute de numere de
telefon. Eram un robot telefonic ambulant. Mi-am
ºters din memorie toate numerele de telefon. Am
crezut cã memoria umanã e bunã pentru altceva.
Astãzi nu mai þin minte niciun numãr de telefon.
Nu mai þin minte aproape nimic. Dintr-un robot
telefonic ambulant am ajuns un termometru
ambulant. Sau chiar o staþie meteorologicã
ambulantã. Când plouã, nu mai funcþionez. Când
ninge, aº vrea sã plouã. Când e frig, aº vrea sã
mã exilez, pentru întotdeauna, într-un robot
telefonic. Sã fiu apelat de pe miliarde de numere
de telefon. ªi sã rãspund invariabil, cu o voce
suavã, dar demnã: „Numãrul apelat nu este
disponibil pentru moment. Vã rugãm reveniþi dupã
sfârºitul lumii!”
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Dan Elias

Cronicã de carte
neortodoxã:
DUMNEZEU
NECUVIINCIOSUL
Marin Constantin - „SENECTE 111
SONETE”
„Înserarea, superbã mulatrã,/Pâº-pâº, ne
pãtrunde în pat/ªi se-aprinde odaia ºi latrã/Câinii
ce-n mine-au turbat.” … „Mi s-a acrit de arta murã-n
gurã/Ca mortului de-anafura prescurã./Cât sã mai
spun cã sângele mi-e verde/Când gloata roºurubiniu îl vede?” … „Unde o fi frumoasa unguroaicã/
Ce-mi fu cãmaºã moale sub pufoaicã,/În iarna
pripãºitã din Sibir?../Când, fiecare-n limba lui,
„sictir”?// Am zis iredentiºtilor ciufuþi/Care bãteau
în geamul clipei noastre,/Ne împleteam picioarele
albastre,/Flãmânzi de viaþã, orbi ºi muþi.// Ea mã
credea frumosul ei honved,/Sportiv olimpic ºi aed,/
Iar eu gândeam la câte nu ca ea../ªi ce fierbinte
trupu-ºi viscolea!// Cãzusem, goi, în biblicul
blestem:/Ioi, ioi! Da, da! ªi iºtenem!” ….
Aceste versuri sunt doar picãturi din spuma
valurilor pe care Marin Constantin le-a strâns între
douã coperþi de carton ºi le-a dat un nume cu
cezaritatea unui naº! Când mi-a întins obiectul
(cãruia naivii îi spun „carte”), la masa festivã a unei
sãrbãtori, mi-au curs pe mânã meduze în pielea
goalã, delfini în chiloþi, dar cu monoclu ºi joben, iar
un pescãruº (probabil „pescãruºã”!) m-a sãrutat pe
obraz, de nu am putut sã-mi ºterg urma acelui apus
de soare sãptãmâni în ºir! Hooo, nebunilor! – am
strigat, fãrã sã scot un cuvânt! Vã iubesc de parcaº fi eu! Sã nu ne vadã cineva! Sã nu ne ia la ochi ºi
sã ne împrãºtie cât sã nu ne mai ajungem!
Þineam bucata aceea ºiroindã de ocean peste care
trecuse o ultimã furtunã ºi-mi tremurau palmele.
Ehee, dacã am avea voie de la „ministerul binelui
public” sã ne tipãrim iubitele aºa cum ne tipãrim
cãrþile, lumea ar fi plinã de haremuri! L-am privit pe
Costel ºi viceversa, într-o complicitate plinã de
moliciuni estetice. Nevastã-mea, de lângã mine, dã
sã ia cartea ºi Poetul sare ca ars. „Vai, doamnã!
Îmi cer scuze de pe acum. E plinã de porcãrii!” Eu
tac cu gura deschisã, ºi bag cartea sub fund
(scuze!) sã nu mi-o ia nimeni. Cât am mai stat acolo,
la acea masã de sãrbãtoare, în timp ce Marian
ªtefan dezbrãca istoria ºi o pipãia de-i mergeau fulgii,
iar Marin Constantin recita sonetul CVI, tãind aerul
cu degetul arãtãtor („Vino, iubito, înfloreºte via!/
Parfumul pal a-nebunit câmpia/Stârnind adolescenþii
din copii./Vino, vergurã, viile sunt vii!// Te-oi despleti,
în joc, asemeni ei,/La fel ne-or prinde fragezii cârcei/
Pe stâlpii tãi, dumnezeeºtii craci,/Mã voi lega ca viþa
de araci.//…), ei, bine, în tot acest timp, mã
înghioldeau de sub mine toþi cei ºapte genunchi ai
unei caracatiþe pline de pofte. Doamne-ajutã!
„Senecte 111 Sonete” este numele ei de carte. A
apãrut la Editura Detectiv în anul 2013, cu o prefaþã
de Mircea Roºca. Pentru necunoscãtori trebuie sã
spun cã ea beneficiazã ºi de poezia graficii (poeziepoezie!) a lui C. Fierbinþeanu, adicã nimeni altcineva
decât tot ..poetul Marin Constantin!
Am citit-o fãrã nici cea mai micã ruºine! Adicã,
fãrã ruºine! Abia apoi am încercat s-o sui în crengile
bibliotecii. Spun „am încercat” pentru cã nu a stat
acolo nici cinci minute. S-a înhãitat cu alde altele ca
ea, ºi mã strigau pe numele mic, ºi mã ciupeau, ºi
aruncau cu vrãbii în mine: „Hei, boierule! Vino ºi tu
aici unde este viaþa ºi dragostea!”
Cartea lui Marin Constantin este chiar viaþa. Cã
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trãitul s-a aºezat în cuvintele cu pielea finã din
matricea sonetului, ar trebui sã ne dea de gândit.
Libertatea ei este fãrã limite. Poate cã „forma fixã” a
vieþilor noastre simte la un moment dat nevoia
biologicã a unor astfel de libertãþi. Nici vorbã de
erotism, nici vorbã de lascivitate, nici vorbã de
pornografie! Doar Poezie, adicã un fel „de alt fel”!
„De-am pângãrit cuvintele-n pãcat/Mã va ierta ºtiind
c-am sângerat/Spre-a limbii sale beatificare./Dar
pânã vin, Divinule ºi Mare,//Tu, Doamne, tot învãþãtor
sã-l pui/Peste poeþi, spre nemurirea lui!/ .. Sigur,
cel ce va citi aceste versuri va descoperi ºi numele
real al învãþãtorului omagiat de poet; eu însã am
dreptul sã vãd aici în carne ºi oase doar Creatorul,
singur în templul sãu conspirativ, trãgându-ºi peste
faþã, din simplitate ºi modestie, masca unui prieten.
ªi chiar dacã pudicii vor spune despre versurile
lui Marin Constantin cã sunt licenþioase, asta nu
poate sã însemne nimic rãu, ba dimpotrivã. Alegeþi
dintre sensurile cuvântului „licenþios” nu pe cele de
imoral, impudic sau indecent (deºi putem discuta ºi
aici), ci pe cel de necuviincios ºi veþi descoperi cã
arta în general nu poate fi „cuviincioasã”. Datoria ei
este tocmai aceea de a fi necuviincioasã în expresie
ºi sens cu realitatea pe care o re-frãmântã. Ce vreþi,
nici Dumnezeu nu este cuviincios în sensul inventat
de noi. ªi Dumnezeu este felul unui „alt fel”!
Þin minte, cum în urmã cu ceva ani, atunci când
pregãteam „Mersul pe nori”, m-am trezit la un
moment dat cã schimb un vers, nu dintr-un exces
de pudoare, ci din dorinþa de a asigura unitatea de
limbaj a cãrþii. Din „Mi se topeºte-n gurã limba ta/
Precum din faguri fermecata miere/.. , am fãcut
cuviinciosul: „Mi se topeºte-n gurã gura ta”…. Astfel,
nu am realizat mare lucru, mutând practic o aºazisã lipsã a bunei-cuviinþe în mintea cititorului. Asta,
ca dovadã de netãgãduit cã laºitatea ºi compromisul
sunt surori gemene!
Ce acuzã sã aduci acestor versuri!? Nu poþi decât
sã te bucuri de ºansa pe care o ai cã vine cineva
(aici, Poetul) ºi îþi descuie niºte uºi, pe care altfel
niciodatã nu le-ai fi deschis: „Pisicile sunt, toate,
noaptea, negre…/A decretat un obsedat francez…/
De parcã dorm cu pompele funebre,/Când lângã
mâþa ta îngenunchez!” Sau acest sonet, de care o
sã vã las sã vã bucuraþi în integralitatea lui: „Iubitul
meu, din lene ºi plictis,/Un singur stih nu mi-ai mai
scris./Citesc poeme lungi, licenþioase,/ªi nu-þi mai
pipãi zborul de mãtase!// De când iubitule preferi
vulgarul?/Demult mã-nvãluiai cu harul/
Shakespearienelor sonete../Te-ai nãrãvit la votcã ºi
la fete.// Dar nu apucãtura ta mã doare/Pe cât acele
stihuiri vulgare/În care mor ºi fluturi ºi dantele../Eu
supãratã sunt pe ele!// Iubitul meu, te spalã ca de
zgurã/Sã pot sã-þi mai sãrut sfinþita gurã!”
Citind acest sonet, m-a dus imediat gândul la
tragedia eminescianã a „Luceafãrului”. (Sã nu
strâmbaþi din nas! Am curajul sã spun asta pentru
cã mã ºtiu în aceastã revistã ca în „Orient Expres”,
nu într-un tren de navetiºti!) În faþa iubirii suntem
egali în .. neînþelegere, chiar dacã stãm printre lunã
ºi stele, sau printre sticle de votcã ºi fetiþe! Vorba
Lui: „..Dac-oi fi eu sau altul..” Am pierdut dintodeauna
aceastã luptã cu fascinaþia (mirosul sexului!) unei
realitãþi care îºi trateazã poeþii tot aºa cum îºi
trateazã trupul viruºii nepoftiþi!
ªi poezia este o „beþie”, o „nebunie voluntarã”,
numai cã ea se instaleazã rar ºi mahmureala de
dupã te face fericit. Cartea asta este ca o „cârciumã”
cu mese de lemn ºi hangiu cu mustaþã, cu taraf de
þigani, fete frumoase ºi þoiuri pline cu absint. În
mintea mea, ea are fabulosul cârciumii lui Tãnase,
strãbunicul meu, cel care la 1900 þinea într-un sat
de lângã mitica Ialomiþã, salon de dans, biliard ºi
popice, ospãtându-ºi invitaþii cu raci, calcan ºi icre
negre. Mi-a fost greu sã mã ridic de pe scaun ºi
pentru cã prietenul meu Marin Constantin mã tot

trãgea de mânã sã rãmân, sã vorbim despre
Fierbinþi, despre pãrinþi ºi bunici, despre vecini ºi
despre lume, aºa… Numai cã în paradis nu-þi poþi
face casã ºi nici mãcar nu poþi sã mori! Paradisul
este numai o vacanþã! „Paraginã, bãtrâna casã,/În
gura hulpavului pir,/N-a mai muºcat de mult o coasã,/
Pustiul ãstui cimitir.// S-au amãgit, sãrmani þãrani,/
Cu vremuri veºnic schimbãtoare./Dar tot la fel, can duºii ani,/Trãiesc, ca morþii, în uitare.// Gârbov, în
ierburi, pân la gât,/Mai bâjbâie, s-o afle, tata/Pe
mama risipitã-n lut,/ªi tinereþea lor. ªi gata!// Fãrã
þãrani, fãrã pãrinþi,/Moare ºi blândul meu Fierbinþi.”
Nu pot sã trec fãrã sã amintesc de boala incurabilã
ce-l macinã pe Marin Constantin; dragostea pentru
Fierbinþi ºi fierbinþeni. El este în aceastã iubire
aproape mai iraþional decât Marian ªtefan. La
Marian, Fierbinþi-ul este centrul unui univers al iubirii,
cu oameni ºi case, cu uliþe ºi cai, cu „Nucul de la
vie” ºi cu primul învãþãtor, cu meºteºugari ºi vecini.
La Marin Constantin este pasiune într-atât, încât nu
m-ar mira ca atunci când nu-l vede nimeni sã
mângâie ulucile gardurilor, sã sãrute corcoduºii de
pe marginea drumului ºi sã tragã de sfârcuri merele
roºii din grãdina sa. Amândoi mã scot din sãrite!!
Eu înþeleg iubirea numai ca dialog al unor atingeri
miraculoase, preferând sã închid robinetul sufletului
atunci când „cucoana” strâmbã din nas. ªi cam
strâmbã! „Tinere, îmi spun ei (probabil la miºto),
iubirile noastre nu ºtiu întodeauna ce este mai bine
pentru ele.”
Dacã o sã treceþi o datã prin Fierbinþi ºi o sã le
întâlniþi numele scris pe strãzi, biblioteci, muzee sau
ºcoli sã nu vã miraþi. Dar nu o sã vedeþi asta în
veacul-vecilor, vã asigur, cãci dragostea e surdã ºi
oarbã! (Trebuie sã fac aici o deconspirare! Memoria
colectivã are felul sãu curios de a face istorie. Nu
ºtiu dacã Bucureºti-ul îºi merita sau nu supranumele
de Micul Paris, dar cu siguranþã Fierbinþi-ul a fost,
pânã la „marea emancipare muncitorescþãrãneascã”, o mahala parizianã, chiar fãrã
Bucureºti ºi fãrã Paris. Aceastã adolescenþã
nobiliarã ºi boemã nu se putea sã nu lase urme.
Poate de aceea dacã întrebi un localnic de „Costel”
sau „Marin Constantin” nu ai nici o garanþie cã vei
identifica persoana. Dacã vrei sã nu ai nici o
surprizã, trebuie sã întrebi folosind porecla. Aceasta
este simplã ºi uºor de þinut minte: „Poetul!” Poate fi
acest fapt o circumstanþã atenuantã într-o pledoarie
la Marele Tribunal al Iubirii?)
Mã întorc la graficã ºi spun fãrã ocoliºuri cã este
perfectã! Pe mine, desenele din carte, aºezate nu
la întâmplare, ci consonante cu scriitura, m-au fãcut
sã mã întreb ca un copil; cine o fi fost primul,
cuvântul sau desenul!?
Mulþumesc, prietene! Nu pot sã nu fac asta cu
toatã sinceritatea. ªtiu cã poate pãrea
convenþional, în aceastã lume convenþionalã ºi
„cuviincioasã” (vorba vine!). Pãstrez ºi acum
dosarul cu prima mea „carte”, pagini bãtute (de
fapt, mângâiate) la maºina de scris, cu
însemnãrile tale într-un colþ sau direct lângã vers.
Erai autor ul „Mier ii Pãmântului”, o car te
emblematicã ºi surprinzãtoare, pentru care
Dinescu a avut cu siguranþã insomnii. Nu ºtiu
dacã-þi mai aduci aminte, sunt parcã sute de ani
de atunci. Tu nu te-ai supãrat cã iubim aceeaºi
„femeie”; eu da! Astãzi îþi citesc versurile cu
credinþa cã suntem iremediabil pierduþi, pãrtaºi,
de la sânge la gând, în cea mai dulce
deºertãciune: „Sã ne-amãgim cã dragostea-i
eternã,/Piteºte noaptea-n vãlãtuci de pernã./
Îmbrobodeºte-o-n miere ºi candori/Precum pe
mine, pânã-n zori de zori.// … Abia, atunci, vom
deveni deplini./Involte flori, otrãvitori ciulini,/Diavoli
sau sfinþi, cum sângele/Originile plânge-ºi-le!// Sã
te-amãgeºti cã dragostea-i eternã,/Sufocã-mã în
puful de la pernã!”
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PLOI ÎN OGLINZI
de

Florina ISACHE
- o sãrbãtoare în sãrbãtoare -

Prin luna mai a acestui an, am dat curs, împreunã cu un
grup de la HELIS, mãrturisesc, cu o oarecare reþinere, unei
invitaþii sosite din partea asociaþiei „Mileniul III” din Roºiorii
de Vede. O întâlnire de suflet, în care am descoperit oameni
minunaþi care s-au întrecut în a ne oferi, în afarã de literaturã
(de foarte bunã calitate), ºi ceva din fondul actual sufletesc,
dar ºi din din mândria lor literarã. Aºa cã am ajuns la Dideºtii
lui Galaction ºi la Siliºtea–Gumeºti a lui Preda. Surpriza a
fost ºi mai mare când am poposit la Zâmbreasca, satul de
naºtere al Florinei Isache, unde am descoperit cã ospitalitatea
româneascã n-a pierit, aºa cum îi cântã unii prohodul.
Mai aveam la mine un singur exemplar din trilogia
„Muscelenii” ºi bunul simþ mi-a poruncit sã-l las pe masa unde
odihniserã bunãtãþile teleormãnene. N-am sã uit niciodatã cu
câtã evlavie ºi cu câtã curiozitate niºte oameni simpli rãsfoiau
cu mâinile tremurânde trilogia. Când le-am spus cã este vorba
desptre colectivizare, cei doi bãtrâni s-au posomorât, parcã
nu mai voiau sã-ºi aducã aminte. La despãrþire, la poartã,
Florina îmi întinde cu sfioºenie, cu buzele uºor tremurânde
de emoþie, volumul de versuri „Ploi în oglinzi”, ed. Tipoalex,
Alexandria, 2014, 86 p., despre care nu-mi suflase pânã atunci
niciun cuvânt.
Ajuns acasã, dupã un anotimp toropitor, îi vine rândul ºi
acestui volum. Dupã bunul meu obicei, acela de a realiza o
primã lecturã de acomodare, notez în final: „O altã sãrbãtoare,
de data aceasta a spiritului!” Mã surprinseserã originalitatea
temei ºi a motivelor literare care o susþineau, dar mai ales
reflexivitatea trãirilor ºi experiþenelor, glisarea cu siguranþã
dintr-un cadru real într-un cadru halucinant; apoi originalitatea
discursului poetic venea din versul liber, asigurând o trecere
diafanã, duioasã ºi dureroasã dinspre concret spre abstract,
dinspre neliniºte, incertitudine spre speranþã; mai presus de
toate, troneazã motivul literar al drumului ca element cheie,
ordonator al tuturor stãrilor. Descopãr în final cã poeta dã glas
unei experienþe traumatizante, cumplite, în toate fazale ei,
pe care doar o sugereazã.
Un element ordonator al discursului liric îl constituie folosirea
imperfectului. Strict gramatical, imperfectul aratã o acþiune
trecutã, neterminatã, aflatã în derulare. Stilistic, Tudor Vianu,
observã cã „Virtutea lui de a vrãji miºcarea îl indicã drept
timpul propriu literaturii de amintiri, adicã acelora care
înfãþiºeazã o succesiune de evenimente ale trecutului.” Asta
se întâmplã în prozã. Dar în poezie? mã întreb eu. Rãspunsul
îl dã acest volum unde, vizibil din prima poezie, chiar ºi pentru
un neiniþiat, imperfectul evocãrii proiecteazã un eveniment
(nenumit explicit, dar subînþeles în context), într-o duratã
nedeterminatã, instituind o perspectivã subiectivã, adicã un
punct de vedere al eu-lui liric asupra propriei experienþe
traumatizante trãite. În felul acesta, se impune planul referenþial
al experienþei sale ontologice, cu efect de ritualizare. Discret,
imperfectul evocativ este combinat subtil cu cel descriptiv,
conferindu-i descrierii câmpiei ºi camerei singurãtãþii - ca
fundal al evenimentelor trãite, doar sugerate - un caracter
dinamic ºi iterativ, înscriind fiinþa cu ºocul trãirilor ei într-un
continuum temporal, dar ºi unul anticipativ, pentru a
ambiguiza relaþia dintre real ºi ireal, pentru se putea
imagina, în final, experienþe ipotetice. În felul acesta,
ajungem la al doilea important element care conferã
specificitate textului: ambiguitatea.
Chiar din prima poezie, intitulatã sugestiv „Întâlnirea”, cititorul
descoperã o fericitã „întâlnire” cu motivul literar central al
volumului, motivul drumului, devenit metaforã. Aici este repetat
de câteva ori, de fiecare datã, sintactic, devenit subiect:
„Drumul era greu, alunecos”; „Drumul se închidea ºi se
deschidea ca o carte”; „Drumul tot mai greu.” Imaginea drumului
chinuitor este asociatã stilistic cu acea a imperfectului: „era”,
„doream”, „mergeam”, „nu recunoºteam”, „venea”, „veneau”,
„ziceau”, „se închidea”, „se deschidea”, „credeam”,
„rãmâneam”, „erai”, „þineai”, „lua”, „luam”, „se vedeau”, „se
ascundeau”, „aºteptau”, „descopeream”, „creºtea.” Folosirea
imperfectului la persoana a treia, a doua sau întâi singular ori
plural dezvãluie starea de incertitudine trãitã de un eu liric
aflat în momentul dureros al despãrþirii de lume ºi de sine.
Dacã în prima strofã, este asociat persoanei întâi, trimiþând
spre confesiune („Mergeam ºi nu recunoºteam nimic, deºi
mai trecusem odatã pe aici”), în urmãtoarele strofe apare un
alt subiect gramatical, „lumea”: „Lumea venea cu mine” – semn
al solidaritãþii de care are nevoie. Interesant este cã drumul
se metamorfeazã într-o carte, cu alte cuvinte trimite spre o
cãlãtorie iniþiaticã, spre o înþelegere superioarã a trãirilor. Spre
finalul poeziei, se întemeiazã o altã lume posibilã în care
realul devine halucinanat: „Inima o lua înaintea trupului,/ Mâinile
o luau înaintea inimii”, semn cã emoþia trãirii e maximã. Strofele
sunt contrapunctate de câte un vers liber, conferind discursului

valoare gnomicã ºi evocativã, marcând trecerea dinspre stãrile
de neliniºte ºi incertitudine, spre cunoaºtere de sine: „Tot ce
erai tu mã þinea în viaþã”; „Nemaiîntâlniþii mã aºteptau cu
flori”; „Iubirea e un traseu nemarcat”; „Aceasta a fost cea mai
frumoasã zi.” Existã în strofa din final o propoziie – cheie a
întregului volum, consider eu: „De aici începi tu.”
Ambiguitatea acestui TU lasã rãspunsul în suspans, dar
cititorul descoperã pe parcurs cã poezia nu este decât o
reflectare a unei experienþe traumatizante, ale unor trãiri
interioare puternice, fãcând sã sugereze impactul nedorit cu
o experienþã, ulterior ducând la conflictul dintre sentimentul
înãbuºit - doar sugerat - ºi gândul sumbru. Ciocnirea dintre
ele dã naºtere unui numitor comun, paradoxal, voinþa de a
învinge. Titlul primei poezii devine astfel foarte sugestiv:
substantivul se trasformã într-o metaforã-cheie a poeziei, iar
acest prim poem devine metafora simbol a volumului: Întâlnirea
cu moartea? Reîntâlnirea cu viaþa?
De aici încolo, fiecare dintre poeme noteazã traseul luptei,
al renaºterii, al izbânzii ºi al finalizãrii unui drum ce pãrea cã
nu are decât un singur sfârºit...
Ambiguitatea este elementul specific ºi al celei de a doua
poezii, aparþinând primei pãrþi a volumului, „Tot ce e frumos e
gri”, unde troneazã tot imperfectul. Numai cã subiectul
gramatical se schimbã, trecând la persoana a treia feminin,
plural: „Ele veneau în urma mea ºi cãrau un geamantan cu
fotografii”; „Ele se apropiau, traversau o stradã neluminatã”;
„Ele râdeau, erau aici întotdeauna prezente, întotdeauna
absente ca o ploaie de luni.” Cine sunt ele? Amintirile –
presupune cititorul, gustând ambiguitatea. De data aceasta,
eul liric se instaleazã în singurãtate ºi parcã o savureazã:
„Savuram un nectar de kiwi”; „Îmi plãcea singurãtatea aceasta”;
„Îmi spuneam cã trebuie sã profit de ea.”
Din aceastã etapã a neliniºtilor ºi a incertitudinilor, foºnind
din poezie în poezie, se instaleazã motivul literar al singurãtãþii,
marcat doar prin simboluri. Mai întâi o camerã (de spital?):
„Fereastra se deschide în gol”; „Pereþii sunt o vestã de salvare.”
Drumul de pânã acum s-a frânt undeva, cãpãtând alt traseu,
metamorfozându-se într-unul interior, unde singura stãpânã
rãmâne singurãtatea: „De douã ori pe zi mã întâlneam cu
mine.” Întâlnirea dã naºtere parcã unei combustii interne, vecine
cu implozia: „Sângele se urca în creier, apoi se rostogolea de
acolo ca o cascadã”; „Sângele se aprindea din senin ºi ardea”;
„Flãcãrile se înãlþau doi, trei metri sub pãmânt” (semn al
deznãdejdii ºi al presimþirii sumbre?). Este momentul tuturor
incertitudinilor, dar ºi al încercãrilor fãrã speranþã de
salvare: „Pompierii aruncau nisip ºi flãcãrile rãmâneau tot
flãcãri” („Incendiu”).
În acest moment, poeta simte nevoia unei descãtuºãri de
versul liber, iar urmãtoarele texte devin impresionante poeme
în prozã, accentuând stãrile contradictorii: neliniºte, zbatere
lãuntricã imensã, dorinþã de viaþã, solidaritate umanã, chiar
ºi confruntarea cu moartea: „El sta lângã mine. Îmi arãta fiecare
loc atins de cancer.” Apar ºi frânturi de tablou redând ºi
atmosfera de spital, total halucinantã: „Axenia prinsese vena
ºi o þinea strâns”; „Sângele se desfãcea ca niºte strãzi
nenumerotate.” Este o existenþã consumatã între speranþã
(„Edenul este un oraº de câmpie care nu rugineºte niciodatã”)
ºi disperarea dinaintea „golului” („Un gol rãmânea, apoi alte
goluri creºteau pe tot corpul”; „Golurile se umpleau cu oameni”),
ori a „nopþii” („ºi îmi spuneau cã trebuie sã vinã ºi noaptea
aceea/ Când vom face dragoste lângã un ºemineu,/ Întinºi
pe o cruce.” (p.23).
Trecerea dintr-o lume în alta este imaginatã sugestiv ca
fiind trecerea printr-o oglindã, pentru a ajunge la celãlalt chip.
Dintr-o datã, izbucneºte hotãrârea de a trãi: „Nu trebuie sã
privesc pe fereastrã, mi-am zis” (p.24)
În continuare, poeta schimbã registrul: cuvintele solitare
(mama, tata, bunicul, bunica) îi sunt solidare. Universul casnic
ºi-l apropie printr-un bocet prelung, sfâºietor, înãbuºit,
anticipând sfârºitul, unde rãsunã jalea nesfârºitã a mamei, a
tatãlui, a bunicilor: „Tata þine pe genunchi piciorul îndoit al
Steluþei”; „Mama se aºezase pe locul mortului”; „Bunicul se
întorcea de la o comemorare, ducea o sticlã de vin sub braþ”;
„Bunica îl aºtepta în poartã, lipitã de el”; „Bunicul taie copacul
ºi se pregãteºte sã-l cureþe. Morþii din împrejurimi se
adunaserã în jurul sãu ºi priveau.” Versul cel mai plin de esenþe
se gãseºte în poezia „Descoperire”, unde se face o subtilã
aluzie la drumul cohortelor de morþi: „Bunicul repara un
acoperiº. A bãtut ultimul cui ºi a privit în sus./ Morþii din
împrejurimi îl priveau uimiþi./ Mai vin câþiva./ Începuse
colonizarea de primãvarã./ ªi ei ºtiau cã în adânc de cer,/
erau singura formã de viaþã” (p.29). Întâlnirea cu ei se
imagineazã ºi pe cealaltã lume: „Deseori, bunicul ieºea pe
strãzile lumii celeilalte”; „Mama ºi-a tãiat pãrul ºi l-a dus la o
bancã.” Dintr-odatã, o razã de speranþã, izvorâtã dintr-o
presimþire: „Mama numãra bãtãile pleoapelor./ Trebuie sã
vinã cineva, a zis/ Tata zâmbea. ªtia cã nu încurcã
semnele.” (p.34).

Spre finalul primei pãrþi a volumului, ca semn al victoriei,
imperfectul este înlocuit cu prezentul etern, în versuri
predominant gnomice: „Ziua, singurãtatea se accentueazã”;
„Piatra de pe suflet atestã deºertificarea.”; „Anotimpurile au
încurcat temperaturile”; „Aritmie este atunci când dansul în
doi descrie o singurãtate cât toate singurãtãþile.” În poemul
„Ca o ploaie de varã”, poeta descoperã cã „Drumurile trec ºi
printr-un geam spart”; „Era atâta de fricã în jocul de-a fericirea”
(p.46) Drumul este acum o întindere albã ca un trup nou de
bãrbat ºi-i ºopteºte tandru: „Eu sunt viaþa, apoi s-a aºezat
lângã mine, ºi-a trecut degetele prin pãrul meu.” Gestul acesta
de tandreþe din final spune cât o poezie întregã, marcând
eliberarea din coºmar ºi bucuria întoarcerii la viaþã.
În partea a doua a volumului, intitulatã „Poezia poeziei” (Din
jurnalul nopþilor fãrã ploi) este abandonatã tema coºmarului,
înlocuitã fiind cu tema dragostei. Fiecãrei zile a sãptãmânii îi
este dedicatã câte o poezie, marcând izbânda, iar iubirea
capãtã câte o definiþie diafanã pentru fiecare din cele ºapte
zile: „Eºti ploaia la cafea” (luni); „Toate malurile duc spre tine”
(marþi); „Aerul unuia întreþine focul celuilalt” (miercuri); „Un poem
mov alerga prin trup” (joi); „Tu eºti ca o iederã” (vineri); „Prea
adâncã dragostea aceasta ca sã încãpem în ea” (sâmbãtã);
„Tu poþi mult ºi eu nu vreau mai puþin” (duminicã). O strofã din
poezia „Speranþa” aduce a Nichita: „Am rãmas deoparte ºi de
alta a gropii/ ºi întinderea aceasta este tot ce putea fi mai/
frumos/ între noi.../ ca o trãdare, ca un mormânt de lux în
care vom rãmâne cândva, întro moarte/ ºi moartea aceea nu
ne va despãrþi.” (p.60).
De aici încolo, izbânda este marcatã prin construcþii cu
valoare gnomicã, îmbrãcate în metafore scânteietoare, de o
rarã sensibilitate. O zi seninã, dupã trecerea furtunii, notez
eu în final:
„A trãi fãrã o pauzã de iubire înseamnã a/ a amaneta viaþa/
fãrã niciun contract între pãrþi.”
„Înainte de orice fericire e fericirea de a rãmâne/ aºteptând
sã te întorci la tine.”
„Mâinile se citeau reciproc./ Un semn rãmâne aºa, ca
un sãrut.”
„Niciun semn nu indica intrarea în zi. Rãmãsesem la capãtul
peronului,/ fluturând sângele.”
„Strigãtul se spãrgea de coaste,/ ca o liniºte.”
„Când te-am sunat,/ vocea ta avea toate culorile toamnei/
Îi simþeam mirosul de cer spart.”
„Eu îmi umplu ochii cu tine./ Luminez drumul în larg al
pescarilor,/ stând la þãrm.”
„Mi se întâmplã sã împrumut sufletul/ Celui care loveºte
primul cu piatra.”
„Câmpia se înalþã în mijlocul oraºului ca un munte....Nu
mai am loc în mine fãrã tine.”
„O femeie se ascunde în privirea ta,/ Ca dupã o perdea
cu flori.”
Am ajuns la finalul volmnului. Nu cu uºurare, ci cu regretul
cã lectura s-a terminat prea repede. Aº fi vrut ca sãrbãtoarea
sã continue.
Descopãr însã o fiºã bio-bibliograficã, de unde aflu cã Florina
Isache a mai publicat douã volume de poezii: „Ieºirea din
anotimp” (2006), „Mã voi întoarce pasãre” (2011); cã numele
ei apare în reviste de prestigiu: „Steaua”, „Argeº”, „Cafeneaua
literarã”, „Meandre”, „Caligraf”, „Hyperion”, „Dealul melcilor”,
„Fereastra”, „Drum”, „Revista Nouã”, „Cetatea Culturalã”,
„Informaþia Teleormanului”, „Phoenix Magazin” etc; cã a obþinut
numai premii întâi la diverse concursuri literare: Alba, Mizil,
Orãºtie, Sebeº ºi chiar... Liban; este prezentã deja în vreo
ºase antologii. Însã cea mai importantã informaþie pentru mine
o reprezintã câteva referinþe critice cu care îmi pot compara
opiniile, semnate de nume consacrate precum: Liviu Comºia,
Gheorghe Stroe, Augustin Doman, Florea Burtan, Victor
Sterom, Corneliu Vasile, Gheorghe Neagu, Lucian Mãnãilescu.
Subscriu tuturor acestor opinii ºi mã asociez întrutotul celor
exprimate sintetic de cãtre Florea Burtan: „Florina Isache ne
oferã o liricã profundã, expresivã, metaforicã, susþinutã de o
gândire modernã ºi de capacitatea de a releva esenþele,
durerea ºi frumuseþea cuvântului.”
Mie nu-mi rãmâne decât sã detaliez ºi sã dezvolt aceastã
opinie. Aºadar, o poetã aflatã în plinã evoluþie, o voce distinctã
în peisajul liric teleormãnean contemporan, abordând cu
maturitate artisticã mari teme ale literaturii precum iubirea ºi
moartea, stãpânind motive literare solide care sã le susþinã
(drumul, cunoaºterea, câmpia, singurãtatea) în vers liber,
expresiv, metaforic, având disponibilitatea de a surprinde
esenþele ºi de a comunica nuanþat sentimentele. Originalitatea
versurilor vine, mai ales, din subtilitatea cu care trece graniþa,
aparent imposibilã, de la chipul real din faþa oglinzii, la celãlalt,
de dincolo. Ploaia din titlul volumului nu obscurizeazã oglinda,
ci limpezeºte sufletul aflat în cãutarea sãrbãtorii.
Cititorul o va descoperi, cu certitudine, prin lecturã.
Titi DAMIAN
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ION BUDAI-DELEANU
(Johann von Buday)
(6 ianuarie 1760 sau 1763 – 24 august 1820)
Poetul, filologul, lingvistul, istoricul, juristul, pedagogul,
corifeul ªcolii Ardelene Ion Budai-Deleanu trebuie aºezat
alãturi de Dimitrie Cantemir, Bogdan Petriceicu Hasdeu,
Mihai Eminescu, Creangã, I.L.Caragiale, Liviu Rebreanu,
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George Cãlinescu, Mircea
Eliade în constelaþia celor mai importanþi reprezentanþi ai
culturii ºi literaturii române. Cã încã nu se întâmplã, vina
ne aparþine ºi ar cam fi timpul sã ne-o asumãm, prin
cãutarea unor cãi de acces cãtre opera acestui colosal om
de ºtiinþã ºi scriitor. Spirit întemeietor ºi enciclopedic,
asemeni lui Dimitrie Cantemir, cu care împarte un con de
umbrã datoritã relativei cunoaºteri a creaþiei, viaþa corifeului
este cercetatã ºi consemnatã numai parþial prin strãduinþele
câtorva biografi, editori, dar ºi prin multe restricþii impuse
de accesul în arhivele strãinãtãþii, mai ales de la Viena
sau Lemberg/Liov/Lwow.
S-a nãscut în comuna Cigmãu, provincia Banat, Imperiul
Habsburgic, actualul judeþ Hunedoara, România, primul
în familia cu zece copii a preotului greco-catolic Solomon
Budai, la 6 ianuarie 1760 sau, mai puþin probabil, 1763.
Între 1770-1772 a urmat cursuri elementare în satul natal,
la ºcoala de pe lângã bisericã; în 1772 a devenit elev al
Seminarului greco-catolic din Blaj; între 1777-1779 a urmat
Facultatea de filosofie din Viena; primind o bursã de studii
a Colegiului ”Sfânta Barbara”, sediul cultural al comunitãþii
greco-catolice româneºti din Viena, între 1780-1783 a fost
student al Facultãþii de Teologie; în anii 1783-1784 a obþinut
titlul de doctor în filosofie al Universitãþii din Erlau. Se pare
cã a urmat inclusiv Facultatea de drept de la Viena, dovada
fiind profesiunea sa, mai târzie, de magistrat. Pentru a se
întreþine în capitala imperiului, a devenit copist la
cancelaria Consiliului Aulic de Rãzboi ºi psalt la Biserica
„Sfânta Barbara”. Se pare, dupã unii biografi, cã portretul
sãu s-ar afla zugrãvit între cei 12 apostoli, unde l-ar înfãþiºa
pe tânãrul Ioan, alãturi ce ceilalþi corifei ardeleni, Petru
Maior, Samuil Micu, Gheorghe ªincai, dovadã cã era admis
în gruparea de elitã, unde i se recunoºtea eminentul talent
de lexicograf.
În 1776 a tipãrit la Viena Carte trebuincioasã pentru dascãlii
ºcolilor de jos, traducerea unui manual german de
pedagogie. A renunþat sã devinã preot, din cauza unui
oarecare episcop ipocrit de la Blaj, a cãrui nume nu meritã
consemnat, ºi s-a stabilit în oraºul Lemberg/Liov, capitala
provinciei Galiþia, care includea inclusiv Bucovina, ca secretar
al Tribunalului provincial, apoi consilier la Curtea de Apel.
Tradusã din germanã Rânduiala judecãtoreascã de obºte ia fost tipãritã la Viena, 1787; revenit pentru un timp în
Transilvania (1790-1791), a contribuit esenþial, alãturi de
ªincai, Maior, Micu, Molnar, la redactarea celor douã memorii
programatice, importante în istoria românilor transilvãneni,
Supplex Libellus Valahorum Transsilvaniae adresate lui Josef
II, împãrat al Sfântului Imperiu Roman. În 1796 a devenit
consilier la Forum Nobilium din Lemberg, unde a locuit 30
de ani în mijlocul unei foarte active populaþii de limbile
germanã, polonezã, ucraineanã, românã.
1800 este un an astral pentru literatura românã ºi
europeanã: la Lemberg, Ion Budai-Deleanu a terminat prima
variantã a poemului Þiganiada; va începe sã redacteze
varianta a doua, operând simplificãri; din vechiul poem, unele
pãrþi au intrat în componenþa formei definitive acceptate
astãzi, alte pãrþi au fost aºezate la baza poemului neterminat
Trei viteji. A tradus în româneºte Noul cod penal,1807, Noul
cod civil,1812, anul campaniei napoleoniene în Rusia, când
a desãvârºit varianta a doua a epopeii eroi-comice-satirice
Þiganiada, însã intenþiona sã încerce noi modificãri, într-o a
treia redactare, din care cauzã, în mod fatal, a ratat publicarea
lucrãrii. Eroare uriaºã. Lasatã în seama urmaºilor, aceºtia nu
s-au ridicat la înãlþimea marelui înaintaº ºi multe generaþii de
cititori ºi scriitori nu au avut acces la marele poem. Cunoscut
de Titu Maiorescu, Eminescu, Ioan Slavici, Eugen Lovinescu,
Liviu Rebreanu, poemul ar fi semãnat influenþe benefice în
întreaga literaturã românã. Cu întârziere, unii l-au citit ºi i-au
acceptat influenþa, alþii mai puþin, dovadã ar fi George
Cãlinescu, care îl comenteazã superficial ºi nu observã nici
o înfluenþã asupra lui Mihail Sadoveanu.
A lãsat în manuscrise alte lucrãri, De originibus
populorum Transylvaniae, Teoria ortografiei româneºti cu
litere latineºti, apoi Teoria gramaticii româneºti, cu varianta
preliminarã în limba latinã, Fundamenta grammaticae
linguae romaniae,1812; Dascãlul românesc pentru
temeiurile gramaticii româneºti, pe lângã fragmente din
dicþionarul german, francez, latin-român, dicþionarul
român-latin, un dicþionar de neologisme, Lexicon pentru
cãrturari. În 1818 a terminat Lexicon românesc-nemþesc,
nemþesc-românesc. Este tristul adevãr cã instituþiile
românilor, începând cu Academia de la întemeiere pânã
azi, mult lãudatã, editurile nu au fost în stare sã tipãreascã
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tot ce a gândit o minte strãlucitã ºi a scris o singurã mânã
de om.
Ilustrul cãrturar enciclopedist, poetul autoexilat din
Transilvania la Lemberg/Lvov, Ion Budai-Deleanu s-a stins
din viaþã la 24 august 1820 în capitala provinciei Galiþia a
Imperiului Habsburgic.
Opera în manuscris i-a fost repatriatã la Iaºi de Gheorghe
Asachi, el însuºi bucovinean, cu acordul familiei poloneze
a scriitorului. Abia în anii 1876-1878, în transcrierea lui
Tudor Codreanu, ziarul „Buciumul român” a tipãrit, în
foileton, varianta întâi a epopeii, fãrã nici un ecou între
contemporani, fie Maiorescu, Eminescu, Creangã,
Caragiale, Slavici. Varianta din 1812, a doua, definitivã a
epopeii a fost tipãritã la Editura Cartea ºcoalelor, Bucureºti,
1925, de Gheorghe Cardaº, istoric ºi critic literar, membru
al Academiei Române.
Autorul primei ediþii într-o transcriere de mare rigoare
a variantei definitive a poemului Þiganiada, este filologul
Jacques Byck, 1953, aºadar cu o întârziere remarcabilã,
de 141 de ani dupã redactare. Ediþia, care cuprinde 12
cântece, 8340 de versuri iambice rimate, endecasilabice,
organizate în sextine trebuie consideratã adevãratul debut
a lui Ion Budai-Deleanu în limba românã. Este cea mai
amplã creaþie poeticã româneascã. Ulterior, o ediþie criticã
comentatã va realiza Florea Fugariu, 1974. În cadrul
Academiei Române, Fililiala „Sextil Puºcariu”, Cluj, a fost
conceputã ºi tipãritã o amplã ediþie filologicã îngrijitã de
Ion Chindriº, 2013. Aºadar, deocamdatã avem editate
textele literare de bazã.
„Ion Budai-Deleanu anticipeazã evoluþia ulterioarã a
întregii culturi româneºti, demonstrând elocvent cã idealul
cultural al ªcolii Ardelene ducea în mod logic la o revoluþie
esteticã.” (George Ivaºcu, Istoria literaturii române, 1969)
George Cãlinescu l-a apreciat pe Budai-Deleanu ca pe
„om cu desãvârºire occidental, fãrã a pierde nimic din
spiritul þãranului ardelean, (...) avea o cunoºtinþã
desãvârºitã asupra literaturii clasice, apoi a celei italiene,
de bunã seamã a literaturilor germanã, francezã, poate
englezã (cita pe Milton ºi pe istoricul Gibbon)”; Mihail
Dragomirescu considera Þiganiada drept „cea mai
însemnatã epopee eroi-comicã nu numai din literatura
noastrã(...), ci din literatura universalã”. Pentru Nicolae
Iorga poemul era „o lucrare excepþional de însemnatã”, iar
pentru Nicolae Manolescu, Þiganiada este un Don Quijote
al nostru, glumã ºi satirã, fantasmagorie ºi scriere înalt
simbolicã, ficþiune ºi criticã a ei.” (Istoria criticã a literaturii
române, 2008)
Întemeietor al literaturii române moderne, aºa cum
întemeietoare au fost operele teologice, filozofice,
lingvistice, istorice ale lui Gheorghe ªincai, Samuil Micu,
Petru Maior, fii spirituali al Bisericii Române Unite cu Roma,
Greco-Catolicã, cãci ªcoala Ardeleanã a rãsãrit din cãrþile
bisericii, Ioan Budai-Deleanu este personalitatea
covârºitoare, care, dupã cuvintele lui George Ivaºcu, „mutã
în domeniul beletristicii voinþa constructivã, înnoitoare,
patosul ideologiei social-politice ºi pasiunea educativã,
„luminãtoare”, a ªcolii Ardelene, sudând intim cultura
europeanã a veacului ºi moºtenirea clasicã cu idealurile
ºi aspiraþiile exponenþilor zilei de mâine a poporului sãu”.
(Istoria literaturii române)
Al. Piru, Eugen Simion, Paul Cornea, Paul Cernat, Ion
Pop au continuat efor tur ile de recuperare a acestui
întemeietor, aºa cum Ion Budai-Deleanu însuºi se
considera; Ion Rotaru, Mihai Zamfir i-au dedicat ample
capitole în istoriile lor literare, cu analize din ce în ce mai
aprofundate, descoperindu-i filiaþii cu poeþii, prozatorii
români ai secolului XX, Arghezi, Blaga, Ion Barbu; un bun
cunoscãtor al ediþiei Cardaº este Mihail Sadoveanu,
deoarece poetul de la Lemberg lasã urme adânci în
creaþia Ceahlãului literaturii. Poeþi din a doua jumãtate ai
secolului XX, Marin Sorescu, Mircea Cãrtãrescu, îºi
primesc doza binefãcãtoare de sugestii în La Lilieci ºi
Levantul, douã epopei moderne. Hotãrât lucru, Ion BudaiDeleanu, prin tezaurul cel mai luminos ºi solid al moºtenirii
sale, în primul rând scriitoriceºti, de bard, este un creator
uriaº, cardinal, care abia îºi aºteaptã dimensionarea ºi
recunoaºterea, pentru cã a prevestit prea multe dincolo
de literaturã, inclusiv stilul de politicã dâmboviþeanã, plinã
de vorbe goale, insultãtoare, mincinoase, unde lucrul de
folos se întoarce pe dos, ca o hainã, ca un covor, cãci
„prin þigani se mai înþeleg ºi alþii”. Dacã discutãm de
alegorie în Mioriþa, cu atât mai serios trebuie sã þinem
seama în Þiganiada.
Pe Homer ºapte oraºe ºi-l revendicau cât se putea de
vocal, pentru Ion Budai ar trebui sã o facã în acelaºi stil
Cigmãu, astãzi o micã localitate aproape ºtearsã din
geografie, Blajul ªcolii Ardelene, Viena lui Mozar t,
Beethoven, Napoleon, trei dintre copleºitorii sãi
contemporani, oraºul Liov/Lwow, Bucovina în întregul ei
ºi toatã România. Sã o spunem apãsat, Ion Budai-Deleanu
este un Homer al românilor, unul dintre marii poeþi epici
de oricând ºi de oriunde, iar înaintemergãtorii ºi urmaºii
se rânduiesc, cu sau fãrã nume, în întreaga istorie a
literaturii.

„Þiganiada”, un poem recitit
ºi potrivit în prozã
În anul al doilea de studii (1964-1965), la seminarii ale
Facultãþii de limba ºi literatura românã, Universitatea
Bucureºti, unde studenþii prezentau scurte comunicãri, am
avut inconºtienþa sã propun referate asupra poeziei erotice
de Costache Conachi, am lansat sugestia ca epopeea
Þiganiada sã fie rescrisã în limba românã literarã modernã,
instrument de care Ion Budai-Deleanu nu avusese parte, am
încercat demonstraþia cã Vasile Alecsandri era în realitate
autorul baladei Mioriþa, nicidecum anonimul cioban din
Soveja Vrancei. Ciudãþeniile mele au fost respinse, în modul
cel mai polemic, de colegii, care se numeau Adrian
Pãunescu, Ion Alexandru, de profesorii Al. Piru ºi Ion Rotaru.
Constanþa Buzea nu vorbea niciodatã, era numai în dezacord
tãcut. Discutasem cu profesorul Jacques Byck, care îmi
dãduse numeroase sfaturi, fãrã alte probe decât vorbele
deºarte ale unui student cu capul în nori, în vreme ce îmi
recita Þiganiada cunoscutã pe de rost pânã în cele mai mici
nuanþe. Întotdeauna profesorul a evitat sã-mi vorbeascã
despre comentariile explicative, de subsol, trecea cu un gest
al mâinii ca peste un amãnunt. Poetul Valeriu Oiºteanu îmi
arãta o ediþie a Divinei comedii de Dante, format incunabul,
nu ºtiu în ce limbã, fãrã omniprezentele comentarii; îmi
mãrturisea cã nu înþelegea nimic din poem, dar prefera
teribilul fluviu de oþel poetic tuturor explicaþiilor sâcâitoare
ale arhivarilor, sfat de bine, pe care totdeauna l-am urmat.
Deloc descurajat de vorbele altora, peste ani aveam
sã-mi realizez proiectele, pentru care stârnisem multã
neîncredere, mãrturie cã întâi gândisem ºi apoi vorbisem.
Astãzi aº recunoaºte în baladele mele unele vagi
îndemnuri dupã Costache Conachi; un eseist
contemporan, Alexandru Bulandra, mi-a luat-o înainte ºi
a realizat o complexã demonstraþie cã mica epopee
Mioriþa a rãsãrit din lira bardulului de la Mirceºti ºi nu
triºca de lãudat a baciului din Soveja; în sfârºit, Þiganiada
a fost „rescrisã” în mai mulþi ani, sã luãm 1980 reper
cronologic, aºa cum s-a mai încercat de alte condeie cu
Alexandria, Esopia sau Povestea lui Sindipa. Dacã Mihail
Sadoveanu a ajuns pe covoarele Divanului persian, eu
mi-am propus un fel de recuperare a marii creaþii a
bardului de la Lemberg, sau Blaj, sau Cigmãu, cãftãnindo în hainele limbii române vechi ºi noi ºi înþelepte prin
cerneala clasicilor, de la Creangã ºi Eminescu la Arghezi
ºi Leonid Dimov. Arhitectura epicã s-a pãstrat, nici o grijã;
am renunþat la supraetajarea comentariilor, deoarece mã
înteresa numai nivelul literar, fãrã adaosuri stufoase
filologice, filozofice, juridice, ideologice, care
demonstreazã amploarea labirinticã a gândirii autorului,
dar stânjenesc poezia; de aceea am acþionat oarecum
brutal, fie prin renunþare, fie prin recuperare. Forma „în
prozã” este aparentã, varianta este un amplu poem în
versete. Fiecare capitol/cântec ajungea, din când în când,
la lungi intervale de timp, pe masa de lucru a profesorului
de la Facultate, Ion Dodu Bãlan, care citea cu rãbdare,
sublinia, sugera modificãri sau nu, iar eu le luam în seamã
în aceeaºi mãsurã.
Zoe Dumitrescu-Buºulenga a cercetat dactilograma
dintr-un dosar ºi mi-a reproºat cu asprime violenþa
limbajului, „nebun, dement, ca al poeziei tale!” Alt cititor
era criticul Al. ªtefãnescu, la fel, foarte interesat de
experiment.
Bineînþeles, nu se putea publica aºa ceva în epoca de
jalnicã amintire, mai ales cã, la sugestiile mai vechi ale lui
Jacques Byck, ºi, mai apoi, Ion Dodu Bãlan fusese de acord,
adaptasem textul ºi apãsasem pe pedala pamfletului,
cultivând o întreagã ºerpãrie în „miezul aprins” al
totalitarismului atotbiruitor. Dupã autoexilul de la Lemberg
ºi exilul epopeii 141 de ani prin rafturile academice cu
manuscrise, poemul mai avea de pãtimit în propriile mele
sertare, unde era vizitat, citit ºi recitit cu creionul în mânã.
Dupã 1990 nu am gãsit editor; în cele din urmã mi-a
rãspuns la o scrisoare poetul Vasile Igna, pe atunci,
director al Editurii Dacia, Cluj. Când am fost invitat sã
citesc corectura, nu l-am mai întâlnit, plecase la Paris, ºi
nici de atunci încoace. Volumul a apãrut, cu o prefaþã
semnatã de mine, dar prescurtatã de redacþie, deoarece
numele bunului profesor Ion Dodu Bãlan pãrea distonant
în noua epocã a libertãþii. De asemenea, redacþia a avut
propriile pãreri despre forma epopeii propusã de mine.
Limbajul latinizant al lui Ion Budai-Deleanu, cult, artificial,
cãrturãresc, a fost, este ºi va fi un obstacol insurmontabil
în lectura marelui poem. Dacã bardul ar fi avut la îndemânã
minunãþia forjatã de marii clasici ulteriori, pe mulþi ar fi
popit, vorba lui Costache Negruzzi prin gura lui Alexandru
Lãpuºneanu, dovadã posteritatea deja extrem de
evidentã. Varianta mea nu este pentru copii sau infantilã,
cum nu sunt Amintirile din copilãrie de Ion Creangã, ci
ofertã pentru un cititor rafinat de literaturã. Propunerea
nu poate fi unicã, le aºtept pe celelalte, unele chiar au
apãrut, fãrã sã am fericirea sã le cunosc; un autor m-a
(continuare în pag. 7)
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Baci la metafore
sau
Mioriticul muntean
Dacã ar exista un imn al scriitorilor români, cred cã ”Mioriþa”
ar trebui sã se numeascã!
S-a afirmat cã pãstoritul, prin fenomenul numit
transhumanþã, a fost liantul care a stat la baza limbii noastre
literare. Cã acesta ar trebui sã fie, poate ºi este, brandul nostru
naþional.
De acord, cãci pornind chiar de la primul vers, acesta ne
defineºte metaforic:”Pe-un picior de plai!”(Sã se observe
geniul anonimului autor: Nu mânã, gât, buric, coastã, ºolde
sau cãlcâi). Nici poianã, solã sau pajiºte, ci plai, loc drept can palmã unde omu-ºi poate ridica o casã, cu acareturi, cu
stâna de oi, vite, capre. (Exclusiv caprele cele sãlbatice ºi
negre, pe care doar poeþii îºi închipuie cã le pot mulge!)
E ok?! Pãi, cred cã e. Cãci urmeazã fantastica alegorie,
”Gura de rai”. Bucãþica din idealul frumuseþilor lumii.Normal,
cãci numai noi ne bucurãm când putem lua o gurã de aer
proaspãt. Sau tineri fiind sã dãm o gurã, fragã, spun alþii, cã
dupã ce-o primeºte vom avea o gurã în plus de hrãnit, pentru
care uneori trebuie faci gura pungã, sã dai cu gura, mai clar
sã dai viaþã cuvintelor.
ªi de o fi sã mor...asta voiam sã le/o spun lor...
Am învãþat cã ciobãnaºul/creator poate fi moldovean,
ardelean sau muntean.
Despre întâiul s-au scris cãrþi. Cu cel ungureanu ºi azi avem
probleme. Oare de ce nimeni nu s-a oprit la urmaºii lui Bucur,
la ciobãnaºul muntean? A sau n/a folosit ghioaga? Ca sã nu
fiu acuzat cã fac trafic de influenþã (cei care au început cu
blugi ºi cafea au ajuns foarte sus ºi, atenþie, vor lecþii de
cinste ºi onoare sã ne dea, aºa cã am preferat sã ne luãm
lumea/cap, prin Marea Câmpie Românã ºi, pânã ce ni s-a
pus în cale madam Borcea, braul de nãdejde al Dunãrii-hotar,
suntem în cãutare de ceva-altceva.
Am ajunst de la Mioare, la Vadul Oii. ªi ca mama
moldoveanului am început sã întrebãm din om în femeie dacã
ºtiu unde l-am putea gãsi pe un urmaº al ciobãnaºului
muntean din baladã...
Zadarnic am interpelat drumeþi pe propriile picioare, pe
douã sau patru roate, cã cine poate sã ni-l arate.
-Atenþie la Fãcãieni, ai auzit de tornadã? Aºi! N-a fost vânt,
ci sufletele ciobanilor morþi, aºa cum sugereazã fostul matroz,
acum scriitor pe rod, sufletele ciobanilor de aiurea care au
adãstat la poarta fetelor - frumoase iele, cu drãgãnele, numai
arãtate, veºnica lor pomenire, mori pe-întinsa câmpie, din
care prin unele locuri, resturi de la cruci mai apar, cioturi..
-Ia-o matale îndãrãt, dacã poci, fii atent, ocoleºte Oraºu de
Floci, este o ruinã, acum readus la luminã. Acolo e Casa
Tudorii, mama celui mai Viteaz Mihai, cel trãdat ºi-apoi
decapitat. Se vede de departe, da, pare aºezatã pe un alt
picior de plai...
-Pe cine caþi matale, mã opreºte din cale o bãtrânã cu
fusta de lânã, pieptar de vþiel ºi un negru testemel.
-Mãicuã bãtrânã, de ce nu mai ai brâu de lânã, opinci ºi
fluier sã cânþi la stânã, ºtim, nu mai lãcrima, de la ceapeu mai
trãieºti doar mata. Da, cãutãm urmaºul baciului muntean. Are
ºi oi, câini vreo 30, ºi alte dobitoace, o stânã, undeva, încoace.
E neam de maltez, cicã a fost fugit sã-ºi caute strãmoºii pe
mãrile lumii ºi i-a gãsit în satul acesta, zis Maltezi, marinari,
probabil ºi cavaleri de Malta, legende, ºtim, ai matale
cunoºtinþã de aºa ceva?
-A,aaaa, da. E domnul Florin Ciocea, cel cu stâna unde vin
adesea pãstori ºi pãstoriþe de poezii-alegorii, ãla cu Helis,
nu ºtii? Acu-aici e mare târg mare, de fãcut mâncare. Îl zãrii
mai adineaori. E printre concurenþi, maicã, cu tochiturã de
habar n-am ce ºi alte bunãtãþi. Dacã nu-l gãsiþi, sã ºtii cã a dat
o fugã la madam Borcea, mai sus de pod, e un loc unde
fetele noastre se spalã cu bujori pe la subsuori ºi devin sireneviclene, îºi ademenesc drãguþii, sãrmani - gãgãuþii...
-Aha. ªi Florin ãsta chiar a fost matroz?
-Fost, maicã, marinar, de toate ne spune într-o Carte a
secretelor. Cicã a tulit-o de acasã fugãrit de soartã ºi haidãþii
car-l alergau. L-au mânat spre Borcea, care era faþã de acum
de 30 de ori mai mare. S-a aruncat în apã, un val de-al nostru
l-a scos pe coama lui, i-a dat douã vîsle ºi o barcã sã ajungã
la un vapor care i-a ãst-împãrat ºi acel dor de ducã. Or fi
poveºti, n-o fi, lumea le crede. Ca sã ajungi la el, mata întreabã
de Satul Maltezi, cã acolo are omul acea altfel de Stânã.
Mãtuºa mi-a fãcut din mânã ºi s-a pierdut printre oameni
sau poate cã era o zânã travestitã, trimisã special de acel
ciudat cioban la care voiam sã ajungem noi cei zece
cutezãtori, care am plecat din Roºiori spre Cetatea Helis, la
cei care îºi spun cã sunt ultimii ei supravieþuitori, dintre foºtii
cãrturari, care azi se numesc ºi scriitori.
Am ajuns la Stâna din Maltezi, unde baci Florin, spijinit în
toiagul imaginaþiei ne aºteaptã cu toate bunãtãþile pãmântului
românesc. Cu zâmbetul omului bucuros de oaspeþi.
În faþa Sediului, unde baciu-ºi are biroul, bucãtãria,
sufrageria ºi o camerã de oapeþi, cu mese întinse, sticle,

borcane, castroane, bunãtãþi o mie, gãlãgie, pahare ciocnite,
vorbe simple, la unii, cu haz, uneori ºi cu miez împletite,
televizorul cu sport ºi politicale, per total oameni în plinã
sãrbãtoare. Sosesc ºi helioþii din patru zãri ale judeþului. Cu
cãrþi, cu reviste, cu veºti, cu nume româneºti ºi amestecate:
Titi, Costel, Codrin, Florin, Teoharie ºi baciul lor, Dobre, tradus
româneºte în cel bun. Deci oberul.
Revenim la zisul Picior de plai, cel din faþa Sediului, care
devine poiana altui Iocan (Avem aici, mãritat, ºi un teleoltean,
cu nume de teleoltea, Bunuu+oaica, ha!), cãrora ne alãturãm
noi, ziºii ”Milenari 3" din se mai Vede Roºiori.
Încercuim Fântâna lui Helis, altar cu foc viu, cu flãcãri care
scoate din noapte localnici ºi musafiri, deveniþi pentru câtva
timp supuºii unei doamne, Lori, care stãrosteºte concertul
de lecturã din creaþia prezenþilor. Printre picãturi de pauzã,
se admirã sculpturile în piatrã de râu al artistului Pãun, Gustãm
anecdotele cu matematicieni ºi epigrame semnate de editorul
lui George Pena (adunate de un anume profesor de mate,
unul dintre milenari, Scarlat). Cei de faþã le mai adaugã altele
ºi alte spuse ºi scrise. Se citesc versuri, prozã, se vorbeºte
de câte/n stele ºi lunã, nãscute momental când mai mulþi se
adunã.
Nu mai dãm nume, pentru cã sub zodia lui Helis nu încap
clasificãri sau exagerãri. ªi cine le vrea, sã facã cerere. Fãrã
dop.
Din douã ºipci, când focul ºi inspiraia par cã se sting, peste
fântãna-altar, dr. Dinu face o cruce, iar noi regretãm cã gazda
nu se ”produce”, motivând cã va dãrui celor prezenþi surpriza
de la Stâna de metafore, cele mai proaspete cãrþi semnate
de dumnealui.
Un “Manual de fenomenologie”, prozã, Editura Helis,
Slobozia, 2014 ºi o ”Cartea Secretelor”, selecþie de poezii
din 1972 pânã în 2013, însumând 163 de bucãþele, alese
dupã numai autorul ºtie ce criterii!
Voi face o mãrturisire: Citind din cãrþile domnului Florin
Ciocea, mai ales proza, am avut ciudata senzaþie cã-mi
gãsesc un frate de cruce al felului cum scriem despre
realitatea care ne înconjoarã, în care trãim.
Sã ai impresia cã i se ”furã” un anumit subiect, o anumitã
modalitate de a descrie ceva, pentru ca dupã numai o frazã
sã constaþi cã punctul de plecare diferã, cã el vede altceva
sau ºi mai ciudat, cã tu ai tratat tot acelaºi subiect, altfel,
altcumva, cu o altã conotaþie pe parcurs ori la final. Halal,
nu?
O sã încerc sã mã explic. Fãrã exagerare, în celãlat mileniu,
în secolul al XX-lea, deceniul al VI-lea, eram în grãdina
domnului Eusebiu Camilar ºi-i citeam o legendã imaginatã
de mine despre dealul Oadeci, mândria satului nostru, UdeºtiSuceava, atribuindu-i o etimologie fantezisto-pecenegã.
Maestrul se ridicã, îmi strânge mâna ºi spune:
- Tinere, te felicit pentru aceastã idee originalã. Sã ºtii cã
este o mare calitate sufleteascã pentru un scriitor sã ai tãria
de a recunoaºte originalitatea unui confrate, sau
superioritatea aceluia într-o anumitã zonã a creaþiei.
Nu ºtiu cât de mare scriitor sunt, poate doar îmi închipui
asta, dar dacã magistrul Florin Ciocea ar fi de faþã i-aº strânge
mâna pentru multe idei originale. Îmi permit sã mã opresc la
una dintre acestea:
În romanul meu, “ Zarva - Larva “ am fost tentat de motivul
jerfei din Monastirea Argeºului. Am scris un eseu kilometric,
pe care l-am abandonat în cea mai mare parte pentru cã numi suna mie bine.
Afirmam cã acest motiv este unul aproape universal, cã el
se preteazã la niºte conexiuni neaºteptate. Cãsãtoria poate
fi vãzutã ca o virtualã construcþie care presupune veºninicia,
fiindcã la baza ei stã jertfa. Manole, soþul, îºi “zideºte” soþia în
temelia sau zidul acestei catedrale de suflet. Sinonimul la
cãsãtorie, cuvântul ”cãsnicie”, aparent vine de la ”casã”. În
realitate este vorba de”caznã”, sau chin. ªi am mai bãtut
câmpii pe aceastã idee, pentru ca citindu-l pe domnul Florin
sã rãmân uimit descoperind o conexiune uluitoare. Cosmicã.
Super!
Ca sã nu se mai prãbuºeascã zidurile unei catedrale,
preotului i se se propune sã-i fie ziditã preoteasa, nu ca Ana,
ci sã i se facã o garsonierã, unde sã consulte tinerii pensionaþi
”antici-pat”.
Mi-a surâs ideea ºi mi-am notat sã-i sugerez autorului sã
accepte la consultaþie ºi pensionari mai vechi, ca mine,
eventual sã facã ºi tabele nominale. Parcã venind în sprjinul
meu, alt personaj din carte propune sã se facã ºi schimburi
de experienþã sau garsonere ºi la bisericile mai vechi. E ok?
ªi mi-a plãcut ideea cu neve-stele care au noroc cu carul.
Sau posibilitatea de învia câteva minute, pentru a te mãrturisi
de pãcate cu care ai mers în groapã. ªi aº mai putea enumera
multe... adevãruri contemporane nouã, care ar trebui sã
rãmânã doar literaturã umoristicã. ªi încã ce!
O minã de vorbe aurite acel puþ al gândirii domnului Ion
Voinea, alter-egoul sau poate aler-eroul autorului, filozof
autohton.
Mamã-mamã ce superroman umoristic ar ieºi pe ideea
garsonerei-jertfã. Sau cea a nevestelor a la Drãgan-citire,
vedeþi, folosesc eufemismul, de, ºi eu sunt mãritat ºi stau în
casa construitã pe locul nevestei!
ªi câte Mari-gioale or mai fi pe lume! ªi, Doamne, de ce le-

ai dat numai unora drãgãnele, celorlalte doar vorbe grele!
Invitaþi la un schimb de experienþã, m-am trezit cu o
superexperienþã de schimb, mai clar, am descoperit un om
ºi cel mai foarte clar, mi-am fãcut doi prieteni. Se ºtie cã
inversiunea este un procedeu poetic, bazat pe conotaþie.
Amice Florine,
Te informaz cã nu avem aici, la ”Mileniul 3” din Roºiori, o
Fântãnã-altar, nici o stânã, poate o poetã-cadânã. La noi
eºti oricând binevenit. ªi eu mã pregãtesc sã te primesc! Am
terminat Haznaua de 25 metri cubi în care vizitatorii vor fi
rugaþi sã-ºi lase o amintire dupã poftã ºi ...talente,
Cu admirare ºi neuitare, sluga matale, boier cu suflet mare,
cu stânã ºi alte angarale artistico-literare. La mai multe, cã
de la mai mare n-avem loc în cetate.
C.T. Ciubotaru

ION BUDAI-DELEANU
(Johann von Buday)
(6 ianuarie 1760 sau 1763 – 24 august 1820)
(urmare din pag. 6)
criticat cã am realizat o lucrare prea apãsat literarã ºi
nu vreun savant eseu comentat.
„Rescrierea ei în prozã duce, lucru dovedit, la o bunã
punere în circulaþie. Apoi, la o nouã lecturã mijlocitã de
„traducerea” în româna contemporanã. Au mai fãcut-o
ªerban Codrin ºi Grigore Þugui. Transpunerea lui ªerban
Codrin, însã, chiar dacã este meritorie, mizeazã mult pe
expresivitate, una de gen muntenesc cu insercþii din Ion
Creangã, pe o potenþare umoristicã. A lui Grigore Þugui
este o povestire cinstitã, calmã, moldoveneascã. Lipsesc
ºi comentariile din subsol care, de fapt, sunt personajele
unei „Þiganiade” savante. Sunt, totuºi, paºi înainte, ambii
fiind dintre puþinii români care au citit ºi au gândit fiecare
cuvânt al epopeii. Cartea lui Grigore Þugui are ºi o prefaþã
care dã seama de asta. Lucru dovedit, aceste variante, în
primul rând a lui ªerban Codrin, probabil ºi unei mai bune
difuzãri, sunt citite mai mult decât originalul (am verificat
la Biblioteca judeþeanã din Oradea).”
(Traian ªtef, în Ion Budai-Deleanu 250, Þiganiada azi, Caietele
Simpozionului Naþional, Cluj-Napoca, februarie, 2010)
Îmi propusesem mai puþin, sã recuperez o poveste,
nimic altceva, o poveste spusã, recitatã de un bard epic,
ca bãtrânul povestitor al Batrahomiomahiei. Probabil va
rãsãri vreun poet lustrit din stirpea lui ªerban Foarþã, deci
alt ªerban, sã propunã o strãlucitã variantã în versuri, har
lui, aºa cum l-ai traduce pe Homer din greaca homericã
în greaca modernã, a lui Constantin Kavafis ori Nikos
Kazantzakis, ceea ce s-a ºi întâmplat!
Ediþia clujeanã a apãrut în ianuarie 1995, cam la 15 ani
dupã redactare; profesorul Ion Dodu Bãlan a consemnato, însã nu cunosc amãnunte; Alex. ªtefãnescu mi-a
mãrturisit, ºi cred cã a fãcut-o inclusiv în scris, cã poemul
îºi pierduse mult din hazul subversiv, precum scrierile lui
nenea Iancu Caragiale, vremurile se schimbaserã;
profesorul Paul Cornea a comentat-o elogios; Ion Simuþ,
Aureliu Goci au continuat, mai ales nescris, în acelaºi
ton; din Republica Moldova, de la profesori universitari la
poeþi, precum Nicolae Leahu, Nicolae Dabija, Iulian Filip,
am primit aceleaºi semnale în numele lui Ion BudaiDeleanu. Profesorul Florea Fugariu, cãruia îi fusesem
prezentat de viitorul reputat eminescolog Nicolae
Georgescu, îmi recita Þiganiada, la fel ca altã datã Jacques
Byck, printre ceºti cu cafea sadea, atât de lipsitã în
ascetica epocã de aur, ºi-mi teoretiza inutilitatea aventurii
mele, deoarece, susþinea cu argumente, ca Slobozan, o
operã literarã îºi are un destin, inclusiv zeii supunânduse sorþii implacabile; citind manuscrisul, ºi-a schimbat
pãrerile; însuºi brutal de muºcãtorul profesor Al. Piru,
dupã o lecturã, la început în zeflemea, a variantei, aºtepta
în mod cât se poate de serios tipãrirea, însã nu a mai
apucat-o, din pãcate.
Epigramistul binecunoscut George Zarafu, pentru a-mi
face uitate refuzurile ºi mofturile vechii edituri Ion Creangã,
m-a recomandat editurii Lucman, unde textul a fost cules în
redacþie, dupã un exemplar al ediþiei de la Cluj, pentru
colecþia Lucman pentru copii; volumul a apãrut în 2002, an
nemenþionat pe foaia de gardã.
Textul actual este copiat dupã manuscrise, unde, de
fiecare datã mai adaug sau ºterg cel puþin câteva
cuvinte.
Plivind la Þiganiada, la începutul anilor ’80 am început
sã mã gândesc la propriul meu poem epico-liricodramatic Testamentul din strada Nisipuri, care a fost între
timp terminat, în ºase pãrþi ample, cheltuindu-mi peste
30 de ani din viaþã.
Una peste alta, Ion Budai-Deleanu m-a însoþit pãrinteºte
mulþi ani, mai mult sau mai puþin evident, pentru care îi
mulþumesc ca unui bard de pominã.
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Lili BALCAN

Momente
din viaþa oamenilor
simpli de provincie de ieri
ºi de azi
(continuare din numãrul trecut)

TITLUL DE PROPRIETATE
3. Semnarea
În sfârºit, ajunserã la Notariatul Cristinei Nedelea. Notãriþa
însãºi îi întâmpinã binevoitoare ºi volubilã chiar la portiera
maºinii. Cu prezenþa ei agreabilã ºi vorba plãcutã, reuºi de
îndatã sã-l domoleascã pe bãtrânul doctor, care ºi începu sã se
înfoaie, trezindu-i-se bãrbãþia. Îºi coborî picioarele de pe
banchetã la fel de repede cum ºi le urcase ºi zîmbind cu gura
pânã la urechi îi spuse prin uºa deschisã:
- Dragã, n-aº fi vrut sã mã vezi aºa... Te rog, fã un efort ºi vino
cu actele sã le semnez în maºinã.
Tanti Teodora, introver titã, nu-ºi credea ochilor de
transformarea fratelui, astfel cã, ajungând împreunã cu Leni în
biroul notãriþei, o privi din ce în ce mai fix, aproape halucinant...
pânã când aceasta ripostã:
- Doamnã, dar ce am pe mine de mã priviþi aºa ?! Este ceva la
mine ce nu vã convine ?! De când aþi intrat, parcã vreþi sã mã
himnotizaþi ! M-a ºi luat o durere de cap de nici nu mai pot sã
scriu !...
Cunoscând terenul ºi problema neamului, devenitã de mult
contagioasã, Leni interveni:
- Doamna notar, staþi liniºtitã ! Aºa priveºte mãtuºa mea, aºa
priveºte tot neamul nostru, este privire marca Ionescu. Nu vã
faceþi probleme ! Nu are ce sã nu-i placã la dumneavoastrã,
dimpotrivã, vã admirã !...
- Aºaa!... Am înþeles. Dar se poate iscãli, are semnãturã ? Cã
mi-e ºi fricã sã o întreb pe dânsa !...
- Doamna notar, deºi v-a speriat, sã ºtiþi cã mãtuºa mea este
o intelectualã ºi la vremea sa a dirijat comerþul dintr-o întreagã
regiune !...
- Aºaa !... Am înþeles, atunci o rog sã iscãleascã aici... ºi aici...
ºi aici !
Mãtuºa Teodora aplicã o frumoasã semnãturã din vîrful
pixului, aceeaºi cu care altã datã umpluse o întragã arhivã.
În vremea asta, afarã, Traian ºi Gelu îºi fãceau de lucru pe
lângã maºinã în timp ce unchiul Spiridon aºtepta sosirea hârtiilor
la semnat.
Observând mersul ºchiopãtat al lui Traian, îl întrebã ce are ºi
acesta îi rãspunse cã are gutã.
- Cum, mã, ai gutã ?! se mirã unchiul.
- Am domnule ! ridicã Traian din umeri.
- De când ?
- De vr‘o 10 ani.
- Ai fãcut-o de la excesul de proteine ! conchise doctorul.
- Aºa i-ai zis ºi lu‘ unchiul Gigi, cã are psoriazis de la excesul
de proteine ! încercã Traian sã fie ironic.
- Da mã, ce faci aºa! ªi eu am cancerul la prostatã tot de la
excesul de proteine.
- Ei, înseamnã cã excesul ãsta de proteine este o altã tarã a
neamului noastru, zise Traian pe acelaºi ton.
- Guta, însã... încercã doctorul sã dezvolte...
- Da, ºtiu, îl întrerupse Traian râzând, guta e boala regilor, cã
dacã nici ei nu mâncau bine, pe bazã de carne, apoi cine ?!
- Lasã mã, boalã regalã, neregalã, tot boalã e, ripostã unchiul.
- Ei, ºi ce vrei sã fac ?
- Cum ce, sã þii regim ! Fãrã carne ! Numai legume ºi fructe !
Scurt !
- Ei, asta-i bunã ! Adicã cum, fãrã carne ! Ce sã mãnânc,
numai portocale ºi banane ?
- Daa !... Uite eu, de 30 de ani n-am mai pus gura pe carne ºi
iacãtã-mã-s, ajunsei 90 de ani !...
Cunoscând cã altul este adevãrul, Traian nu se putu abþine ºil înfruntã:
- Pãi nu ziseºi cã ai cancer la prostatã de la exces de
proteine ?!
- Da mã, dar plãtesc poliþele pentru excesele tinereþii !...
- Nu-mi spune mie cã de 30 de ani nu mai mãnânci carne,
când ºtie toatã lumea cã tanti Dia a crescut pânã acum un an,
când a murit, fel de fel de orãtãnii, numai ca sã ai dumneata
mereu carne proaspãtã !
- Zãu, zic, dacã mãnânc ! Decât zeamã de carne. Nu-i aºa,
Gelule ? Spune ºi tu !
- Hai, lasã ! renunþã Traian.
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- Acum, cã mã bag ºi eu, intervenii Gelu, dar sã ºtii cã nu ai
voie nici un pic de bãuturã !... Uite, eu am 10 ani de când nu am
mai pus în gurã picãturã de bãuturã! Poate sã-þi spunã ºi nenea.
Stã la el în magazie damigenele de þuicã ºi vin ºi eu nu mã ating
!... Nu-i aºa, nene ?! ªi fãcui ºi eu 70 de ani, da nu mi-i dã nimeni
! Nu-i aºa, nene ?!
Se iau martori unul pe altul la minciuni ! gândii Traian.
Auzi, cã n-a mai bãut de 10 ani ! Poate de 10 minute, dupã
cum se bãlãmbãne ºi acum pe picioare ! Dar ce sã mai
zici, ei doi au mai rãmas în toatã bãtãtura aceea, prosperã
altãdatã, se îngrijesc ºi se încurajeazã unul pe altul !...
Este chiar ca în poezia cu Zdreanã – cu raa în gurã ºi se
jurã cã nu furã...
...La ora unu, conform promisiunii fãcute de Leni, se întorceau
cu toþii în casa bãtrânului din Poiana.
Acesta, însã, încã mai þipa:
- Gata, v-aþi fãcut treburile cu mine, acum vreþi sã ºi mor la orã
fixã „conform planificãrii” cum vrea ea, cã-i ea deºteaptã... rãcni
uitându-se cât se poate de urât la Leni, cãreia nu voia sã-i mai
zicã pe nume.
- Unchiule, intervenii Traian, de ce vorbeºti aºa ?!
- Da ce, þi se pare cã-s nebun ?...
- Nu... dar !...
Dintr-odatã, ca printr-un miracol, doctorul îºi schimbã
atitudinea, devenind plângãcios:
- Nu vã supãraþi pe mine ! Leni, nu fii supãratã pe mine !...
Apoi continuã, de data asta râzând de-a dreptul:
- Mãi, de fapt eu am o întrebare, am descoperit-o, este mai
tare decât „a fii sau a nu fii „ a lui Shakespeare !
Râdea singur, þinându-se cu mâna de burtã, sub privirile
nedumerite ale celor din jur.
- Ce întrebare ? se auzii vocea lui tanti Teodora, maestrã în
psihologie.
- Nu ºtiu dacã-i mai bine sã mori nebun sau sã mori
înþelept !...
- Cum?!... Eu credeam, continuã tanti Teodora, cã te preocupã
sãnãtatea !...
- Pãi da, sãnãtatea, dar cea a creierului, cã de aici vin ºi
celelalte !... Pentru a elucida aceastã enigmã, la care nu s-a
gândit nimeni vreodatã, eu experimentez, când varianta
nebuniei, când pe aceea a înþelepciunii !...
- Cum, cum poþi sã faci aºa ceva ?! se ului tanti Teodora.
- Uite aºa : dacã mã fac nebun, pot spune tuturor ce-mi
convine, ocãrând dupã bunu-mi plac, fãrã scuze ºi
ocoliºuri, iar ei mã vor urî zicând cã sunt bãtrân ºi nebun;
dacã mã fac înþelept, trebuie, dimpotrivã, sã-i menajez pe
toþi în jurul meu, limitându-mã numai la sfaturi, iar ei,
plictisiþi, vor gândi cã mai tare încurc locul ºi nu mai mor
odatã... Aºa cã deznodãmântul fiind acelaºi, mã gândesc
cum mi-ar fii mie mai bine ºi, deºi am 90 de ani, eu încã
balansez între binele meu ºi binele celorlalþi...
- Dupã cum te-ai purtat cu noi cred cã dilema ai rezolvat-o,
optând pentru prima variantã, aceea a nebuniei, ripostã cu nãduf
tanti Teodora.
- Teodora, gândeºte în profunzime! Eu dacã mã fac nebun
zgândãr ºi þin treazã conºtiinþa tuturor ºi astfel le fac un
bine, pe când dacã mã fac înþelept, le fac un deserviciu,
cãci le adoarme conºtiinþa... dar eu nu mai vreau sã fac bine
nimãnui... sau vreau ?!
- M-ai cãpiat de tot, îngânã dezarmatã tanti Teodora.
- Vezi ! Asta da întrebare !... La bãtrâneþe omul vrea sã fie, în
sfârºit, liber ºi libertatea nu þi-o dã decãt nebunia.
- Da, dar înþelepciunea este cununa, aura ºi liniºtea pe care o
cautã oricine în pragul morþii ! se mai împotrivi o datã tanti
Teodora.
- Gata, vãd cã ai înþeles !... Ei, de aceea este atât de grea
aceastã întrebare.
Leni ºi Traian se declararã depãºiþi de temã ºi, ridicând din
umeri, se îndreptarã spre maºinã, nu înainte de a mulþumii
unchiului pentru tot ºi toate, cu atât mai mult cu cât ultimul sãu
cuvânt fusese:
- Mie nu-mi trebuie pãmântul ãsta, împãrþiþi-l între voi !
Leni gîndii : O fii vorbã de nebun sau de înelept ?!
Pe drumul spre casã pãreau nãuci cu toþii, Leni nereuºind sã
articuleze decât :
- Voi l-aþi vãzut pe unchiul Spiridon urinând vreo datã ?! De ce
ºi-o fi luat arsenalul de sticle goale cu el ºi a fãcut atâta
echilibristicã în maºinã ?!
- Ori din nebunie ori din prea multã înelepciune, rãspunse
Traian zâmbind ºãgalnic.
- Ei, da, lãsaþi voi, ºi sã nu mai vorbiþi despre asta, oricum nea dat o lecie de înþelepciune la toþi !... rosti tanti Teodora.
- Sau de nebunie, rosti ºi Traian.
Acasã, Leni salutã cuvincios :
- Sãru-mâna, tanti Teodora.
- Of, ºi ploaia asta ! rãspunse tanti cu aceeaºi privire fixã.
...Într-o lunã pãmântul era vândut, banii luaþi ºi cartea
editatã, dar întrebarea unchiului rãmãsese încã neelucidatã...

MANIFEST DE UNIRE
Motto:
,,Doru-mi-i de Dumneavoastrã
Ca unui zid de-o fereastrã.”
(Nicolae Dabija: Poem)
Nu demult, în varã, am gãsit într-o librãrie din Tulcea o carte
semnatã de Nicolae Dabija, semnificativ întitulatã ,,Manifest
de unire” 1). De data aceasta, înzestratul literat trãitor dincolo
de Prut, dar care mereu a gândit ºi a simþit româneºte, ne
oferã o culegere de articole scrise în ultimii ani ºi care exprimã
un deziderat legat de repararea unei nedreptãþi istorice privind
existenþa a douã þãri despãrþite vremelnic de Prutul peste care
ar trebui durate mai mult decât niºte simbolice ,,poduri de
flori”, care n-au cum sã satisfacã dorinþa de integrare.
Aºa cum aratã academicianul Gheorghe Ghidirim pe ultima
copertã a lucrãrii, Nicolae Dabija s-a aflat mereu, ca scriitor, în
fruntea generaþiei sale, el fiind personalitatea proeminentã
cãreia i-a dat acesteia tonul ºi i-a arãtat direcþia de miºcare: ,,A
fost un fel de locomotivã a ei ºi când a fost vorba de poezie, ºi
când a fost vorba de publicisticã, ºi când a fost vorba de
implicare în viaþa Cetãþii. (…) Nicolae Dabija a lãsat o brazdã
adâncã în cultura noastrã. El s-a aflat mereu în prima linie în
lupta pentru Adevãr, Valori, Culturã, Neam. E, cum l-a numit
Adrian Pãunescu, <<o lecþie de istorie ºi culturã vie>>”.
Aspiraþia lui Nicolae Dabija este fãrã echivoc: ,,Papa de la
Roma, Ioan Paul al II-lea, numise România: Grãdina Maicii
Domnului, susþinând originea apostolicã a neamului nostru.
Pentru a redeveni ce-a fost, Grãdina ar trebui sã nu mai aibã
garduri trase prin inima ei” (p. 5). Realitatea însã e alta, poetul
constatând cu tristeþe cã în zilele noastre Prutul devine ºi mai
adânc, ºi mai tulbure, ºi mai greu de trecut, cauzele trebuind
cãutate pe ambele maluri ale râului-graniþã. În ceea ce priveºte
realitãþile actuale din dreapta Prutului, diagnosticul este dur ºi
fãrã echivoc: ,,Clasa politicã din România, preocupatã de
luptele interne, a abandonat Basarabia. Suferinþa Basarabiei
n-o mai intereseazã decât în mãsura în care poate fi folositã
electoral” (pp.5-6). Din pãcate, nu doar cei implicaþi în politica
dâmboviþeanã evitã sã se lege la cap dacã nu-i doare, iar
asta nu doar în zilele noastre. Nicolae Dabija povesteºte o
întâmplare petrecutã înainte de 1989, când România ºi
Republica Moldova erau þãri socialiste, ultima aflându-se în
componenþa fostei Uniuni Sovietice: ,,Când la restaurantul
din curtea Uniunii Scriitorilor din România am spus cã venim
de la Chiºinãu, poetul M., azi mare <disident>> ne-a tãiat-o
franc atunci:
- Domnilor, pe mine politica nu mã intereseazã. Mai bine vã
citesc un poem ...
ªi alþi cutezãtori de azi îºi aveau pe atunci urechile astupate.
Dupã ’90, când nouã ne era dor de România, ei au început
sã o înjure ºi sã ne înjure: cum se poate ãstora sã le fie dor de
ceva de care noi ne-am lehãmetit?!” (p. 276).
La începutul anilor ’90, un scriitor român îi apostrofa într-o
publicaþie din Iaºi pe cei de dincolo de Prut: ,,Basarabenii mai
întâi ar trebui sã vorbeascã corect limba românã, ºi abia dupã
aceea sã doreascã Unire”, concetãþeanul nostru nefiind
singurul român care crede cã aceºti confraþi nu sunt merituoºi
(precum el sau precum ei) pentru a locui ºi vieþui în þara care
a fost odinioarã ºi a lor. Ne putem închipui tristeþea lui Nicolae
Dabija, cel care se simte strãin atât în Basarabia natalã
înstrãinatã, cât ºi în România, ale cãrei interese le-a servit de
o viaþã, încã din anii studenþiei, când a fost exclus din facultate
pentru ,,proromânism” ºi ,,atitudine antisovieticã”, dar ºi în
ultimele decenii prin editorialele sale de informaþie ºi educaþie
patrioticã ºi naþionalã, fãrã sã-i fi cerut cineva asta ºi fãrã sã fi
pretins sã-i recunoascã alþii meritele personale, acþionând
sincer în demersurile sale unioniste doar pentru cã aºa a
crezut de cuviinþã. A visat o viaþã întreagã sã cadã graniþa de
peste Prut, sã fie datã deoparte sârma ghimpatã dintre noi,
depunând eforturi ca acest vis sã devinã realitate, dar
rezultatele s-au dovedit dezamãgitoare: ,,Dupã 1989, când
am regãsit Þara, m-am bucurat. Acum am sentimentul cã am
dat de o uºã, care a mai rãmas închisã” (p. 277). Conducãtorii
de la Chiºinãu l-au învinuit mereu cã el ºi alþi unioniºti
basarabeni le-ar submina ,,statalitatea”, în vreme ce aceia de
la Bucureºti n-au fost prea încântaþi de ,,visãtorii de la Chiºinãu”
(citeºte: oameni fãrã simþul realului în politicã), care vedeau
România ca pe o ,,þarã a tuturor românilor”.
Ceea ce nu înseamnã cã, pe malul opus, basarabenii
manifestã unanimitate de opinii în privinþa unirii, mai ales dupã
ce s-au aflat decenii bune de sovietizare, lucru pe care autorul
îl explicã prin dezinformarea populaþiei, efect al unei
,,makurtizãri” de duratã, ºi-l puncteazã cu umor trist: ,,În acest
context, basarabenii au ºi o vorbã de duh. Cineva zice: ,,Mai
bine era cu ruºii decât cu românii.”/ ,,De ce?”
/ ,,Românii l-au bãtut pe tata.”/ ,,ªi unde e tatãl tãu acum?”/
,,L-au împuºcat ruºii.” E celebrã prin absurdul sãu calitatea
basarabeanului de a ierta totul intrusului ºi de a nu ierta nimic
fratelui sãu” (p. 82).
La polul opus, autorul invocã patrioþii basarabeni care au
înþeles cã destinul istoric al Republicii Moldova este indisolubil
legat de acela al patriei-mamã. Unul dintre ei este Grigore
Vieru, ,,fratele lui Eminescu”, în care Nicolae Dabija vede mai
mult decât un poet ºi pãrintele sãu spiritual, el fiind stegarul
care a cãzut în lupta pentru Adevãr ºi Dreptate: ,,Vieru a ajutat
(înainte de 1989) generaþiilor tinere sã-ºi regãseascã Þara,
dar ºi a Þãrii (dupã 1989) sã-ºi regãseascã Basarabia, cea a
culturii ºi poeziei.
Mai puþin cea a politicii” (pp. 8-9).
(continuare în pag. 9)
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Îmi amintesc de toamna ce-n dar mi te-a adus!

Ion Roºioru

Chiar dacã
Grãbiþi, cocorii-abia-ºi mai aflã pe cerul tristei toamne loc:
În ciuda despãrþirii noastre, noi ne conþinem reciproc!
În noaptea lungã roua cade ca niciodatã mai sonor:
De-atâta tu prezent în lipsã frumos secundele mã dor!
Cu lacrimi mari cât luna plinã fântânile pe dealuri plâng:
De-atâta eu inclus în suflet te-a potopit nesomnul stâng!
Seva sãlbaticã-a tulpinii trece nãvalnic în altoi:
Destinul ni-i comun chiar dacã pãrem, de ochii lumii, doi!
21 septembrie 2014

Cineva din soarta noastrã
Fluturele-n preajma florii vreme de zãbavã n-are:
Cineva din soarta noastrã e pe punctul de plecare!
Mii de cercuri virtuale mor în fiece compas:
Cineva din soarta noastrã pleacã-n fiecare ceas!
Pe aleea-nlãcrimatã cade frunza din gutui:
Cineva din soarta noastrã se întoarce-n karma lui!
Limpede-i seninul coasei ºlefuite de arcer:
Cineva din soarta noastrã ne surâde dinspre cer!

În clopotul de apã
Sunt ferm convins cã dacã visul ar fi mai zãbovit puþin,
Aº fi descoperit, iubito, cum trece soarta în destin!
Intrasem în Hiperboreea ºi mortul tânãr era viu
ªi strãbãteam un drum pe care urma sã te-ntâlnesc târziu!
Arare printre ramuri grele un corn de lunã se zãrea
ªi-atunci ºtiam cât e de-aprooape destinul tãu de
soarta mea!
N-a fost sã fie: drumul nostru s-a frânt în clopotul de apã
Exact în clipa când destinul în soartã se forþa sã-ncapã!

Dormeam pe banca
din grãdinã
Dormeam pe banca din grãdinã când clopotu-a bãtut arar
ªi m-am trezit, dar cine oare trecuse marele hotar?
De-aº fi ieºit la stradã poate c-aº fi-ntrebat ºi-aº fi aflat,
Dar la ce bun sã ºtiu cã moartea se plimbã harnicã prin sat?

De setea gliei arse se-ndurã Cel-de-Sus:
Îmi amintesc de iarna în care m-ai sedus!
În seva de mesteacãn zvâcneºte semnul plus:
Îmi amintesc de punctul pe care nu l-am pus!

De ce?
De ce-ºi dreseazã Ghiþã câinii? De ce-i de hoþi tãinuitor?
De ce se-nstrãineazã Ana? De ce de sãmãdãu i-e dor?
De ce suspinã Ghiþã noaptea? De ce-i tot mai bãnuitor?
De ce tâlharul face legea? De ce mai e judecãtor?
De ce ar vrea sã fugã Ghiþã? De ce-i lipsit de viitor?
De ce captiv îl þine pusta? De ce porcarii-l cred dator?
De ce-ºi zoreºte Ghiþã caii? De ce comite un omor?
De ce-ºi striveºte Licã þeasta? De ce-l dã Pintea în zãpor?

C-un ban de vamã
La schit un clopot bate-a sfârºit de parastas:
Din câte-au fost odatã doar dangãtu-a rãmas!
Brânduºele de toamnã dau buzna pe alei:
Ai tras cu tine-n moarte miresmele de tei!
Se-nclinã - putrezitã - troiþa de stejar:
Surâsul tãu din ceruri mã-ndeamnã s-o repar!
Cocor de pazã numai fântâna-n jur va sta:
C-un ban de vamã-o tulbur în cãutarea ta!

Din secunda blestematã
Din secunda blestematã sufletul îmi este greu
Ca un coº c-un pui de câine aruncat în eleºteu!
Din secunda blestematã sufletul îmi zace lat
Ca un brad pe care drujba la pãmânt l-a rãsturnat!
Din secunda blestematã sufletul mi-i sec de tine
Ca o albie pe unde duhul apei nu mai vine!
Din secunda blestematã sufletul mi-i negru ca
Smoala iadului ce-ntrînsul mi-a fixat un loc deja!

Trilul sturzilor din crâng

O furgonetã funerarã avea s-aparã claxonând
Lugubru. Oare cine, Doamne,-þi plângea pe umãrul plãpând?

Cade ploaia ºi-nceteazã, însã curcubeul nu-i:
L-ai luat, plecând, cu tine, stins în ochii tãi cãprui!

A început subit sã ningã în plinã varã din senin
ªi eu priveam din cer spre banca pe care se usca un crin!

Creºte râul, apoi scade, însã care nu-l mai trec:
Nu-mi mai trag pe malul roºu vechea barcã la edec!

Vãzduhul niciodatã
De Sfinþii-Apostoli Petru ºi Pavel a plouat:
Vãzduhul niciodatã n-a fost mai inspirat!

Ierbii verzi îi trece rostul, însã coasã n-am s-o tai:
Ani în ºir cãtre troiþã m-am þinut de tine scai!
Trece vara, vine toamna, însã frunza n-o mai strâng:
Ai luat de tot cu tine trilul sturzilor din crâng!

De Sfinþii-Apostoli Petru ºi Pavel a plouat:
Vãzduhul niciodatã n-a fost mai trilurat!

Aceleaºi taine sub peceþi

De Sfinþii-Apostoli Petru ºi Pavel a plouat:
Vãzduhul niciodatã n-a fost mai împãcat!

Aceeaºi Dunãre murdarã. Aceeaºi urbe cu castani
Aceleaºi ºapte-opt taxiuri. Aceleaºi zeci de bãdãrani!

De Sfinþii-Apostoli Petru ºi Pavel a plouat:
Vãzduhul niciodatã n-a fost mai ozonat!

Aceleaºi strãzi alambicate. Aceleaºi maluri cu aguzi.
Aceleaºi triste cafenele. Aceeaºi gardieni ursuzi!

Îmi amintesc de punctul
Duminica pustie coboarã spre apus:
Îmi amintesc de vara ce limpede s-a dus!
De nori se umple cerul ºi nuci pe ramuri nu-s:

Aceleaºi ziduri fãrã noimã. Aceleaºi cruci în cimitir.
Aceleaºi tomberoane pline. Aceeaºi stare de sictir!
Aceleaºi putrede troiþe. Aceleaºi situri cu scaieþi.
Aceiaºi turci cu baclavale. Aceleaºi taine sub peceþi!

MANIFEST DE UNIRE
(urmare din pag. 8)
,,Simbolul Basarabiei înstrãinate” (p. 45), Grigore Vieru a
jucat rolul unui conducãtor de oºti în lupta moldovenilor de
dincolo de Prut pentru Limba Românã, pentru Alfabetul Latin,
pentru Identitate, Demnitate ºi Conºtiinþã Naþionalã. El a fost
iubit pentru talent, curaj, dârzenie, omenie, demnitate, credinþã,
bunãtate, curãþenie, verticalitate, dar ºi urât de alþi concetãþeni
pentru exact aceleaºi calitãþi pe care ei le considerau defecte.
Ar fi avut dreptul sã moarã de moarte bunã ºi la o vârstã cât
mai înaintatã, dar s-a stins în urma celui de-al treilea atac de
cord provocat de supãrãrile produse de detractorii sãi, care lau atacat din toate pãrþile în presã (doar în ultimii ani a fost
batjocorit în peste 150 de articole denigratoare) ºi l-au târat ca
pe un fur prin sãlile de judecatã. Nicolae Dabija nu se sfieºte
sã vorbeascã de un asasinat, printre autorii morali ai decesului
prematur al poetului fiind enumerat ºi cetãþeanul român Mihai
Conþiu, articolele acestuia - publicate în Moldova Suveranã,
ziarul lui Vladimir Voronin - fiind considerate responsabile
pentru provocarea celui de-al doilea infarct. Trecerea în nefiinþã
a poetului ºi luptãtorului care a fost Grigore Vieru nu înseamnã
ºi trecerea în uitare, el putând fi gãsit în cãrþile sale pentru cã
,,Verbul lui va lucra ºi în continuare pentru Limba Românã,
pentru Demnitatea Naþionalã, pentru Unitatea Neamului
Românesc” (p.12).
Desigur, lui Grigore Vieru i se alãturã alþi distinºi literaþi
basarabeni ºi oameni de culturã sau politici, pentru care unirea
cu þara constituie un deziderat de primã mânã. Unul din ei este
academicianul Valeriu Matei, cel care ,,seamãnã cu visurile
sale legate de poezie, legate de Basarabia, cãreia i-a dorit un
destin pe care ºi-l meritã” (p. 104). Lui i se adaugã un alt
remarcabil academician, Mihai Cimpoi, Mircea Druc, primul
ºef de guvern anticomunist ºi unionist de la Chiºinãu, regretatul
Andrei Vartic, Anatol Codru, Ion Druþã, Ion Hadârcã, Dumitru
Popovici ºi atâþia alþii pe care nu avem cum sã-i amintim aici,
care au trãit sau trãiesc încã drama înstrãinãrii pentru singura
vinã ,,de a se fi nãscut de partea greºitã a gardului”. În cartea
,,Anotimpul mãrturisirilor”, savantul Dumitru Batâr aratã: ,,Pãrinþii
mei s-au nãscut în Imperiul Rus, eu – în România regalã,
copiii mei – în Uniunea Sovieticã, iar nepoþii – în Republica
Moldova”. Este evidenþiatã aici drama nu doar a unei bucãþi de
pãmânt, ci ºi a unor generaþii, între care s-a interpus o istorie
imposibilã, dar care ºi-au pãstrat continuitatea ºi biografia de
seminþie neîntreruptã (p. 172). Þarã a paradoxurilor, în Moldova
nu viitorul este imprevizibil, ci trecutul ei, acesta depinzând
mereu de ce partid se aflã la putere, autorul vorbind de
mãsluirea obraznicã a istoriei recente a þãrii în funcþie de
anumite conjuncturi. Sentimentul înstrãinãrii este sugestiv
sintetizat de poezia ,,Îndemn la Unire” a pedagogului ºi
pedagogului Aurelian Silvestru:
E trist sã ai o þarã dezbinatã
E trist sã fii în casa ta strãin,
ªi fratele sã-þi stea rãnit la poartã
Ca un Hristos cãzut între strãini (p. 262).
Toate articolele converg spre convingerea autorului cã
unirea cu patria-mamã poate duce la rezolvarea multiplelor
probleme economice, politice, sociale ºi culturale cu care este
confruntatã Moldova de dincolo de Prut, sau cel puþin a multora
dintre ele, iar integrarea trebuie realizatã cât mai curând:
,,Dacã landurile germane s-au unit într-o federaþie, ce ne
împiedicã pe noi sã le urmãm exemplul ºi sã scoatem zidul
care mai stã între noi ca o sfidare a istoriei ºi a bunului simþ?
Azi, într-o Europã fãrã graniþe, unica valabilã mai e cea dintre
români ºi români.
Iar graniþa de peste Prut trebuie mutatã cât mai curând întrun muzeu. Acolo îi e locul” (p. 306).
Lucrarea lui Nicolae Dabija Manifest pentru unire se
constituie ca o carte-document mustind de patriotism, o frescã
a anilor frãmântaþi pe carei îi trãim, într-o lume care cunoaºte
convulsiile schimbãrii de toate felurile. Putem discuta despre
eventualele oportunitãþi de integrare ale celor douã state
româneºti de dupã ’89, dar istoria nu se scrie cu ,,dacã”, având
logica ei internã, unde posibilul nu devine întotdeauna real.
Agenþii istoriei se aflã pe ambele maluri ale Prutului ºi nu existã
unanimitate în privinþa integrãrii. Pe de o parte, în Republica
Moldova de azi nu trãiesc doar români, iar românii din stânga
Prutului nu sunt exclusiv unioniºti. Nici cei din þara-mamã nu
au în totalitate convingerea fermã cã unirea celor douã state
are avantaje de ambele pãrþi, dând dovadã de reticenþã în
aceastã privinþã. De ambele pãrþi pot fi gãsiþi oameni care
îndeamnã la prudenþã, atrãgând atenþia cã ,,încã nu e
momentul” realizãrii acestui pas. Publicând aceastã carte,
Nicolae Dabija ºi-a exprimat rãspicat opþiunea, aºteptând
gesturi de solidaritate atât din actuala Republica Moldova, cât
ºi din România. Cât vom avea de aºteptat pânã când visul de
unire al lui Nicolae Dabija ºi al confraþilor sãi realiza, asta ne
va arãta viitorul.
Grigore SPERMEZAN
1)
Nicolae Dabija: Manifest de unire , Editura Vicovia: Babel ,
Bacãu, 2013.
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Din Fondul documentar al Bibliotecii
Municipale „Constantin Þoiu”
Fondul Constantin Þoiu

Jurnal
intim (VI)
(continuare din numãrul trecut)

3 I 1977 Agronomul spune despre Istorie
(Agronomul este personaj în romanul „Însãþitorul” - n.n.
A.B.): - E o Damã grasã, confuzã ºi pelticã, dar ea are
sub fustele sale largi un ºahist pitic, ºchiop ºi cocoºat
– tipul din tramvai de lângã Belu care se rostogoleºte
pe scarã ºi de pe platformã (care e mai joasã decât
restul tramvaiului, astfel încât talia lui devenea, în
raport cu ceilalþi ºi mai micã) – un ºahist mic, cocoºat
ºi ºchiop, o ciosvârtã de om care face, de sub fusta
protectoare a Istoriei, mutãri (miºcãri) paranoice
imprevizibile, de groazã uneori, când ele, mutãrile, nu
sunt de tot hazul, ca logicã.

*

3 ianuarie 1977
Doctorul cinic (Licã Bal) zice des, ca o aluzie la
imposibilitatea altui regim politic (el, fost þãrãnist)
- Asta-i iapa, asta f... - E laitmotivul sãu... Asta facem
sau f...
Falstaff – Cu ochii sãi plini de o tristeþe ironicã...

*

10 I 1977
(Contabilul Visarion) De exploatat psihologia unor bãtrâni
persecutaþi în vremea stalinismului ºi care se comportã
ºi azi cu teamã ºi precauþie – ceva neinteligibil sau chiar
ridicol pentru generaþiile cele mai tinere. Contabilul însoþitor
poate fi un astfel de bãtrân maniac Visarion (personaj în
romanul „Însoþitorul” - n.n. A.B.)

*

F. important
Bãtrâni ca Geogicã Jurgea (Gheorghe Jurgea –
Negrileºti, memorialist, autorul volumului „Troica
amintirilor. Sub patru regi” - n.n. A.B.), ºi Belu Silber
(Herbert Zilber, 1901-1978, fost comunist ilegalist,
apropiat al lui Lucreþiu Pãtrãºcanu – n.n.A.B.) care încã
mai au reflexele fricii contractate pe vremea stalinismului
ºi care se poartã ºi acum în 1976-77 cu precauþie când
vorbesc. Asta nu le va ieºi din oase. Cei tineri nu înþeleg
ºi unii chiar râd de aerul lor conspirativ sau temãtor sau
precaut (se apleacã la ureche, scad tonul când aduc vorba
de chestii politice...)

*

1977 Filmul PANE, AMORE E FANTASIA ...trecând
pe lângã Scala, cei trei, Agronomul, Doctorul ºi
Visarion (pe Doctor îl cheamã ªuºu) vãd cã la Scala
rula filmul „Pane, amore e fantasia” Pâine, amor ºi
fantezie cu Gina Lollobrigida ºi Vittorio de Sica,
rãposatul. Cei trei comenteazã filmul italian, vorbesc
despre neorealism.

*

1977
„o drojdie a devenirii” (în sensul depunerii în conºtiinþã
a unor evenimente)

*

Chelie Portretul unui individ (foarte) chel (Al. Cãprariu)
(1929-1988, poet, jurnalist - n.n.A.B.). Cu craniul
desvelit de pãr pânã la jumãtatea calotei craniene, dar
exact la jumãtate, încât acolo puteai sã crezi cã trece
meridianul Greenwich... ºi asta, dacã te uitai bine, putea
sã-þi mai facã impresia unui cur gol peste care s-au
tras chiloþii la jumãtate.

*

Hotãrât, îngerul rãzbunãrii are platfus (în epoca
modernã)
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*

Filmul american „Sbor deasupra cuibului de cuci” Flew
over the cockoo’s nest (Miloº Forman)

*

Cu faþa plinã de o umilinþã agresivã... ...ceva de animal
mic al cãrui aer speriat conþine o dozã de agresivitate
posibilã.

*

Rigor mortis
Rigoarea, înþepeneala morþii

*

O femeie imitând pe plicul unei scrisori iscãlitura unui
bãrbat cãruia îi adreseazã scrisoarea ºi pe care el a depuso galant pe o carte trimisã cândva acestei doamne... vezi
Maria Banuº (1914-1999, poetã, traducãtoare, eeseistã n.n.A.B.)

*

O privire bolnavã, profundã, de o tristeþe fascinantã,
privirea unei tinere epileptice, brunetã, cu sprâncene
negre dese, frumos trase pe un ten palid, umezit
veºnic de un strat subþire, imperceptibil, de
transpiraþie... Ochii patetic închiºi în clipe de amor,
tãcerea încãpãþânatã ºi refuzul de a vorbi, de a
rãspunde la întrebãri fierbinþi ºi la expresii deºucheate,
fiindcã este ºtiut cã bãrbaþilor trecuþi de 50 de ani le
place sã vorbeascã, fãcând dragoste, ca ºi cum ar
vrea sã amâne ceva sau sã se convingã de ceva
presant – sau cine ºtie, de teama singurãtãþii sau
pentru a întârzia ceea ce altfel s-ar produce prea
repede faþã de ce îþi închipui cã trebuie sã însemne o
femeie învinsã, adicã cu adevãrat satisfãcutã...

(...) Traducerea de la catedrala catolicã din Sibiu – o
inscripþie veche a unei capele din Bavaria de sus: „Dacã
dai atenþie celui mai umil om ºi nu te ridici deasupra lui,
îmi este mai drag (inimii mele) decât dacã îmi ridici poduri
peste toate apele mari ºi dacã laºi sã treacã toþi oamenii
gratis peste ele ºi îi gãzduieºti peste noapte...” (7 iulie
1976 – Sibiu)

*

Text bisericesc biserica din Cocova (Sibiu) (1775): „Întru
adâncul greºelilor fiind, chem adâncul cel neurmat al
milostivirii tale, din stricãciune, Dumnezeule, scoate-mã”
(Peasna 6 – Irmosul)
(în Evanghelie)

*

Costicã Pagubã, ºofer care toatã viaþa a zis „Paguba
asta s-o am eu”. Când trecea pe roºu ºi-l amenda Miliþia
– el plãtea, apãsa pe acceleraþie ºi-i zicea celui de
alãturi „Paguiba asta... etc”. A avut parte numai de
pagubã, datoritã acestor vorbe ºi la pensie, în plus, a
ieºit cu acest nume nou – Costicã Pagubã, ca rezultat
normal al experienþei sale ºi al vorbelor provocatoare
aruncate destinului.

*

La o coadã la carne în Bucureºti...
- Dar sã vedeþi, în provincie, nu se gãseºte de loc.
- Bine, doamnã, da ãia trãiesc din aer (provincia, unde
e aer bun, nepoluat)...
- În sens cã la aer – vilegiatura – se pot dispensa de
carne – ei au aer !

*

*

Zidul (restul de zid) de la Piua Petrii
Târgul – Cetatea de floci, portul cu lânã de pe
Dunãre...
...Pornit sã gãsesc un agronom exemplu, îl întâlnesc
pe acest sãrman idiot de 21 de ani, Stãnicã, ce pãzea
oile cu doi câini mari negri, în umbra zidului, singurul
rãmas. Stãtea între câini cu un ciomag, pe care l-a
mânuit cu un reflex de necrezut când cei doi câini, dulãi
de bãrãgan, au dat sã se ridice de lângã el, sã vinã
spre noi. El a pus ciomagul dealatul în gâtul celor doi
dulãi, silindu-i sã stea lipiþi cu capetele la zid. Obiectivul
pierdut în iarbã de operatorul T.V. Îl cautã ºi el ºi îl
gãseºte. Acest idiot mi s-a pãrut cel mai conºtiincios
ºi cel mai eficace, în biata lui condiþie mentalã – dintro bunã parte a câmpiei strãbãtute. Stãnicã – bun,
conºtiincios, respectuos, intratabil în lucrul sãu –
pãzirea turmei de oi.

*

„Ce poate fi, va fi !” Samson Bodnãrescu (1840-1902,
scriitor, membru al Societãþii „Junimea” - n.n.A.B.)

*

Procurorii, ºtabii, miniºtrii, ºefii, culoarea roºieticã a
feþei lor, o nuanþã comunã, specialã – ca actorii care îºi
dau cu fond de ten înainte de a intra în scenã.
Artificialitatea

*

„Sã avem, sã ne facem o forþã atât de mare, încât sã
nu fie nevoie sã o dovedim (prouve) sã o arãtãm !” (Jimmy
Carter – febr. 1977) (Preºedintele SUA, 1977-1981, n.n.A.B.)

*

- Noi sã fim sãnãtoºi – spunea la orice un....
- Asta-i concluzia idioþilor ºi resemnaþilor.
Spân ºi piþigãiat, avea ceva dintr-un pitic care ar fi
crescut brusc mare...
- Nu am de pierdut decât lanþurile.
- Nu ! exclamã X – ºi lanþurile sunt bune la ceva... (ºi
lanþurile costã... ºi lanþurile au o valoare a lor)

*

Motto posibil:
„Forþa se aflã în poporul muncitor. Dacã el rabdã
asuprirea, aceasta o face numai pentru cã este hipnotizat.
În asta ºi rezidã totul – sã distrugã hipnoza.”
Tolstoi, Jurnal, volumul II pagina 96

*

„Având în vedere întunericul respectiv”

*

glas întinerit de durere (la o înmormântare, soþia bãtrânã
strigând numele iubitului ei consort...)

*

Troþchi (Leon Trotsky, 1879-1940, marxist ºi bolºevic
rus - n.n.A.B.):
„Pentru ca teroarea sã fie eficientã, ea trebuie sã fie
mai tare decât ura ºi dispreþul.”

*

- Te iubesc ca pe o femeie mignonã, vioaie în totul, în
pasiune, urã, iubire, ºi al cãrei secret nu reuºesc sã-l
cunosc niciodatã... (Declaraþie de dragoste pentru Karin,
soþia scriitorului - n.n.A.B.)

*

*

Demnitatea: consolarea înfrânþilor !

*

Parastasurile, pomenile, dãruirea hainelor defunctului,
respectarea riguroasã a zilelor de pomenire – ritul ortodox
al înmormântãrilor – sunt o organizare a durerii...

*

Þigani, (þigãci, florãrese) vorbind despre zãpadã...
Las’cã vine ea acuº zãpada (spre clienþi, care ezitã sã
cumpere flori)

*

- Mã copleºiþi. Spuse asta cu evidentã ironie.

*

Prea puþin noroc pentru atâþia oameni !

*

Principiul feudal: Începutul oricãrei înþelepciuni este
teama de Dzeu „Timor Domine”

*

Haitã fierbinte – o haitã fierbinte.

*

*

În 1976 toatã lumea mânca Hot-Dog, câine fiebinte, la
colþuri de strãzi – un cârnat mare aºezat într-un corn tãiat
în douã, peste care vânzãtoarea aºternea o lingurã de
muºtar foarte galben.

*

Somnul, ca ceva unic pentru fiecare individ în parte.
Somnul ca operã de artã (inconºtientã). „Somnul lui...
capodoperã...”
(urmare în numãrul viitor)

Ai fost ºi ai rãmas o protestantã ! O fiicã a lui Luther,
feciorul de miner, care tãlmãcea în germanã Biblia cu
picioarele reumatice aºezate pe o imensã vertebrã de
balenã.

*
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SALONUL ANUAL DE
CARTE 2014
Maratonul literar intitulat SALONUL ANUAL DE CARTE,
ediþia a XXIII-a, organizat de Biblioteca Judeþeanã „ªtefan
Bãnulescu” Ialomiþa, cu sprijinul Consiliului Judeþean
Ialomiþa, a debutat într-o concepþie graficã deosebitã, ca
de obicei, pe data de 1 octombrie ºi a expus anul acesta
aproape 700 de volume, cãrþi ºi documente electronice,
noutãþi aflate în colecþiile bibliotecii. Timp de o lunã,
evenimentul, deosebit de apreciat de cei aproape 2000
de vizitatori, cititori, iubitori de culturã, dedicat în
exclusivitate lumii cãrþilor, a reunit autori, editori,
cercetãtori, personalitãþi importante ale vieþii culturale din
România. Provocarea culturalã a început cu manifestarea
cu titlul „Cartea sau calculatorul – suport informaþional
pentru seniori”, în cadrul cãreia publicul prezent s-a
bucurat atât de lansarea cãrþii „Ali…ºi cei 40…de ani” a
Simonei Brâncuºi, de prezentarea fãcutã de scriitoarea
ºi traducãtoarea Marie Jeanne Vasiloiu cât ºi de punerea
în scenã a piesei „Rocada”, în prezenþa autoarei Crina
Bocºan-Decusarã, a unui spectacol de teatru scurt,
adaptat pentru scenã într-un spaþiu neconvenþional, de
cãtre seniori, membri ai Centrului pentru Persoanele
Vârstnice Slobozia. Deschiderea Oficialã din 1 octombrie
a SALONULUI ANUAL DE CARTE a coincis cu Ziua
Internaþionalã a Persoanelor Vârstnice, moment în care
au fost premiaþi participanþii la „Cursul de iniþiere în
utilizarea calculatoarelor ºi internetului pentru seniori”
organizat de Biblioteca Judeþeanã la Centrul de Formare
BIBLIONET din cadrul instituþiei, cu diplome ºi cãrþi. În
ziua de 3 octombrie 2014 sub genericul „Scriitori ºi edituri
din Ialomiþa” a venit rândul scriitorilor ºi editorilor ialomiþeni
sã ne încânte cu ultimele apariþii. Astfel, în calitatea de
editor ºi Redactor-ºef al Revistei Helis, Gheorghe Dobre
a prezentat recentele apariþii editoriale: Costel Bunoaica
– „Noaptea cu sinele meu” ºi „Cãlãtor prin lumea deºartã”,
Titi Damian cu trilogia „Muscelenii” – un roman tulburãtor
despre veºnicia satului românesc, Nicolae Teoharie – „Sã
ne petrecem moartea împreunã”, ªerban Codrin –
„Incantaþii” (carte apãrutã pe meleaguri ieºene la Tipo
Moldova), Florin Ciocea – „Cartea secretelor” ºi „Manual
de fenomenologie”, Ioana Tricã – „Noaptea ºarpelui”, un
volum bilingv. Seria scriitorilor ialomiþeni a continuat pe
data de 6 octombrie la dezbaterea cu titlul „Educaþia
încotro? Cartea ºi revista ºcolarã”, pe parcursul cãreia
autoarea din Movila, prof. Elena Bolânu ºi-a prezentat
„Fiºele pentru activitãþi integrate pe proiecte tematice”,
pe grupe de vârstã 3-4 ani, 4-5 ani ºi 5-6 ani, fiºe ce dau
posibilitatea cadrelor didactice sã-ºi orienteze maniera
de predare dupã necesitãþile fiecãrui grup de copii. Dupã
acest moment a urmat prezentarea revistelor ºcolare din
judeþ ce fac parte din colecþiile 2014 ale Depozitului Legal
al Biblioteciii Judeþene, extrem de importante în peisajul
editorial al publicaþiilor periodice, pentru educarea copiilor,
tinerilor, pãrinþilor ºi cadrelor didactice. În ziua de 8
octombrie 2014 a venit în întâmpinarea cititorilor, Editura
Corint care a prezentat publicului ialomiþean „Colecþiile
Corint” de anul acesta. Invitatul de onoare al acesteia a
fost scriitorul de origine armeanã Bedros Horasangian,
care ºi-a încântat auditoriul prin verva sa intelectualã,
prin prezenþa de spirit ºi personalitatea spumoasã. Donaþia
fãcutã de scriitor bibliotecii, Nicolae Iorga – „Discursuri
politice 1907-1909”, tipãritã în anul 1909 la Vãlenii de
Munte, a adus o plusvaloare acestei manifestãri. Ediþia
de anul acesta a Festivalului – Concurs de tradiþie
culinarã „La Casa Tudorii” de la Situl arheologic Oraºul
de Floci din data de 11 octombrie a adus pentru a patra
oarã, biblioteca printre expozanþi. Aici au fost expuse
studiate ºi admirate cãrþi din Colecþia de Gastronomie,
ce au stârnit interesul vizitatorilor. ªirul manifestãrilor
culturale a continuat miercuri, 15 octombrie, când
ialomiþenii iubitori de carte au fãcut cunoºtinþã cu apariþiile
Editurii Zip, reprezentatã de Adina Soicescu - director ºi
Gabriel Puºcã – editor ºi scriitor, care, în cadrul
evenimentului intitulat „De la poezie ºi eseu
contemporan la dicþionarul de referinþã” au prezentat,
pe lângã ultimele apariþii, ºi „vedeta” editurii. Este vorba
despre volumul „Te rog, ai grijã de mama” al scriitoarei
coreene Kyung-Sook Shin, prima ediþie în limba românã
a unui roman coreean contemporan. Editura Zip a lansat
ºi doi tineri autori de poezie: Elenei Diaconescu cu „Marele

egoist” ºi tânãrul nonconformist – Marius Conu cu
„Nicotina”. Lansãrile scriitorilor ialomiþeni au continuat cu
acþiunea „Literatura ºi e-literatura”, când reprezentantul
Editurii eLiteratura, scriitorul ºi traducãtorul Vasile Poenaru
au prezentat noutãþile editoriale: „Cei ºapte ani de acasã”,
„Cum sã fii un bun pãrinte” ºi „Medierea pe înþelesul tuturor”
– în prezenþa autoarei Michiela Poenaru, precum ºi
reeditãrile scriitorului ialomiþean Mihai Viºoiu: „Viaþã cu
lupi, bani ºi moarte”, „Moartea dinaintea morþii”, „Dragoste
mare cât o cruce”, „Scârba”, „Altarul durerii” în limba
românã ºi traducerile integrale în limba englezã. Ziua de
23 octombrie a fost dedicatã în exclusivitate Editurii
CECCAR (Editura Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România) reprezentatã de
Mihaela Cosma – director executiv ºi Camelia Malama –
membru al Consiliului Superior al CECCAR. Dupã
prezentarea evoluþiei editurii ºi a ultimelor titluri apãrute,
a urmat Decernarea premiilor Concursului Arte e
Cultura, desfãºurat la Castel San Giorgio, Italia în luna
iunie, 2014. Al doilea volum al Tratatului de
Biblioteconomie, intitulat „Managementul colecþiilor ºi
serviciilor de bibliotecã”, a fost adus în faþa publicului
ialomiþean de însuºi coordonatorul acestuia, prof. univ.
dr. Mircea Regnealã, un nume de referinþã în domeniu, în
cadrul manifestãrii din 24 octombrie – „De la cartea de
Biblioteconomie la cartea motivaþionalã”. Sub genericul
„Crime Scene ºi urmãrile sale...” iubitorii romanului
poliþist s-au bucurat de prezenþa a douã nume emblematice
ale genului, în persoana Oanei Stoica-Mujea ºi a lui George
Arion, acesta din urmã lansându-ºi ultima sa carte –
„Insula cãrþilor”, precum ºi un titlu lansat cu mare fast la
„Noaptea literaturii de la Paris” – „Nesfârºita zi de ieri”.
Cea de-a doua parte a acþiunii a adus iarãºi în faþa
publicului prezent o piesã de teatru, acum, una poliþistã
„Moralã...târzie” a autoarei Oana Stoica-Mujea în care
persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului
Slobozia au pregãtit, sub îndrumarea Consilierului pentru
Educaþie ºi au prezentat admirabil aceastã piesã, ce
ulterior va fi inclusã într-un Festival-Concurs Naþional al
Penitenciarelor în luna noiembrie la Bucureºti. Vineri, 31
octombrie, a fost marcatã drept ziua care a prilejuit
„Lansãri ºi prezentãri de carte ale scriitorilor
ialomiþeni”, printre care volume de versuri, prozã,
monografii ºi albume, prilejuind totodatã Închiderea
Oficialã a SALONULUI ANUAL DE CARTE. Au fost
prezenþi cu lansare urmãtorii : Ilie Comãniþa - volumul de
versuri ,,Luminã albastrã”, din care a avut amabilitatea
sã recite câteva poezii: „Vârsta”, „Câtã iubire”, „Luminã
albastrã” ºi a fãcut o scurtã promovare a viitorului sãu
album de sonete ºi pamflete intitulat ,,Cuºca leilor”;
Florentina Loredana Dalian - ,,Înainte de magnolii;
Alexandru Bulandra, membru al USR ºi director al
Bibliotecii din Urziceni - ,, Iisus ºi asaltul cerului”, carte
editatã dupã zece ani de cercetare ºi realizatã în doi
paºi prin „Experimentul Iov” ºi „Minunata istorie a cãrþii
lui Iov ”; pr. Constantin Pãtraºcu, directorul Seminarului
Teologic „Sf. Ioan Gurã de Aur” - monografia Episcopiei
Sloboziei ºi Cãlãraºilor, apãrutã în douã volume, sub
titlurile : „Slujire ºi mântuire” ºi „Monografia mãnãstirilor
mai vechi ºi mai noi”; pr. protopop Dumitru Drãghici monografia-album „Monografia protopopiatului Slobozia”;
Laura Vãceanu, scriitoare originarã din localitatea Bucu,
a prezentat audienþei cartea de poezie renku – „Poeme
târzii”; Stelian Ivãncioiu - „Monografia comunei Ciulniþa”
ºi „Monografia bisericii comunei Ciulniþa”; Flora Stãnescu
- „În vâltorile Dunãrii de Jos” ºi „Încã un dans”, oferind
publicului lectura unui fragment; poetul Dan Elias –
„Groapa cu var”; Gelu al Dumitrei Ialomiþeanu, cunoscut
ºi ca Gheorghe Pãun-Ialomiþeanu – „Atunci ne-au
condamnat pe toþi la viaþã” ºi „ªatrã cu parfum de iubire”;
Dorina Þuþu – „Ce mai caut?”; Constantin Vlad – „Retrãri
istorice în veacul XXI”, volum realizat în urma desfãºurãrii
Simpozionului de la Maia.
Invitatul special, basarabeanul Petru Botezatu, ªeful
departamentului Culturã al Raionului Cahul din Republica
Moldova, poet, cadru didactic universitar, editor ºi
Redactor-ºef a fãcut prezentarea Revistei „Cahulul literar”
ºi a volumului biografic „State Dragomir – dramaturgie ºi
publicisticã”; Gheorghe Dobre – „ªi au trãit ani mulþi,
fericiþi”, carte consideratã de Titi Damian drept „o carte
profundã, ce nu s-a mai scris în România ºi care poate
deschide drumuri în proza româneascã contemporanã”.
Finalul acþiunii a fost marcat de prezentarea monografiei
„Cântece din Muntenia. Nicolae Rotaru” – coautori prof.

dr. Cristian Obrejan ºi Gheorgeh Dobre, precum ºi de un
emoþionant moment artistic susþinut de ansamblul folcloric
„Doina Bãrãganului” în onoarea emblematicului solist de
muzicã popularã Nicolae Rotaru. Acestea au incheiat
apoteotic momentul dar ºi o lunã întreagã de eforturi
organizatorice deosebite care au dus la manifestãri
culturale de þinutã, durabile ºi mai ales necesare pentru
comunitate. Cu gândul la viitoarea ediþie putem afirma
fãrã falsã modestie cã visul managerului Bibliotecii
Judeþene, doamna Mihaela Racoviþeanu, de a transforma
aceastã manifestare într-un brand cultural pentru Ialomiþa,
a devenit realitate.
Colectivul de bibliotecari de la Biblioteca
Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu” - Ialomiþa
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Repere istorice – Poliþia
din Ialomiþa,
anii 1831-1849 (II)
Ionel Cristian TÃTARU
inspector superior S.J.A.N. Ialomiþa
(continuare din numãrul trecut)
De asemenea, porunca ªefului Departamentului Trebilor
din Lãuntru nr. 1589 din 29 martie 1840, transmisã pentru
aplicare Ocârmuirii Judeþului Ialomiþa, continuã cu
clarificãri privind aigurarea liniºtii în lumea satelor,
limpezind, încã o datã, viziunea poliþieneascã: Cea mai
de cãpetenie datorie a unei oblãduiri este de a întocmi
mai întâi decât toate mijloacele de asigurare a vieþii ºi a
stãrii supuºilor sãi ºi a îngriji apoi pentru a lor întocmai
pãzire. Cu toate cã cele de mai sus s-au prevãzut prin
Regulamentul Organic ºi [cercarea ?] aduce destule
dovezi de a lor bunã ºi folositoare întocmire, iar pentru
gradele al doilea Departamentul nu a lipsit a da celor de
sub dânsul cuviincioasele povãþuiri la fiecare din
înfãþiºatele ocazii, dar ºi acum cu reînceparea timpului
de aduce înlesnitoarele mijloace întru punerea în lucrare
a vãtãmãtoarelor [precuþeturi?] celor rãu nãrãviþi,
Departamentul a socotit de neapãrat a îºi reînoi
instrucþiunile date Ocârmuirii în nenumãrate rânduri asupra
poliþieneºtilor mãsuri ºi anume bãgarea ei de seamã ºi
stãruitoarele sale îndatoriri întru punerea în lucrare ºi a
lor sfântã pãzire care mai cu deosebire se cere în
obºteasca cãzãºuire a tuturor sãtenilor ºi mai cu
dinadinsul a cârciumarilor, a hangiilor în cea deapururea
atât ziua cât ºi noaptea, strejuirea satelor de cãtre oameni
destonici a arãta împotrivire la ori care întâmplare iar nu de
cãtre muieri ºi copii nevîrsnici, în a se mãrgini cu desfãvârºire
preumblarea locuitorilor fãrã rãboj de drum dat din partea
cãpeteniei satului spre dovada cãlãtorilor, a fi locuitorilor de
aproape îndatorie ca la cel dintâi semn de vreo tâlhãreascã
cãlcare ori în satul lor sau în cele vecine sã sarã toþi în
goanã ºi prinderea sãvârºitorilor ºi în sfârºit în toate cele
câte contribuiesc la chezãºuire. […] desãvârºite asigurãri

Petre Ioan CREÞU

seceta a ucis toatã câmpia din mine
e atâta cãldurã furioasã lãþitã peste tot ºi cumva soarele
s-a prelins peste
bolta subþire umbra mi s-a lipit de asfaltul topit ies aburi
în zare ca
niºte duhuri rele pãgâne oraºul a înnebunit curge ca o
lavã fierbinte
în câmpie peste ºtiuleþii cãrbune ºi macii împietriþi þãranii
jertfesc puiul de gãinã
în lanul ars de porumb pãpãrudã rudã ia ieºi de ne udã
arºiþa din gurã
s-au rãsculat toþi caii morþi din fântâni
cu aripile coaste cu mirosul greu de hoit ca nicicând
strãbat
zarea de-a lungul ºi în lat peste dropii fripte la proþap
peste scrumul ca rouã
ceva mai spre searã noi ne cãrãm spitalele ºi morþii în
spate într-un
pelerinaj idiot pe câmpie pânã la marginea oraºului ucis
toropit de cãldurã
- cum îngropãm lumina sub pietre sã nu ne mai ardã
tâmpla.
pe miriºti se aude un fâlfâit de oglinzi întoarse înnegrite
de fum
cad cucii trãsniþi ºi þipetele lor se înfig în ferestre în
oase de timp
bãtrânii satului neputincioºi miopi adunaþi în cerc în
livada de duzi
bat din picior ºi în toaca de lemn invocã ploaia ori
moartea deja nu mai ºtiu
din curcubeul vechi cad culorile una câte una pânã la
piele
hoþii de ploaie sparg lacãtele nopþii ºi furã tot întunericul
din lume
rana din pleoapã tãrâmuri cuprinse de febrã în mine
numai creºte luminã sã ºtii
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despre asemenea vãtãmãtoare întâmplãri strãjnicind
Ocârmuirea pe cei de sub dânsa ºi având o pãtrunzãtoare
prevegere va izbuti fãrã îndoialã depãrtând rãspunderea ºi
dezbinarea. Iarã cã a primit porunca aceasta, cã au pus-o în
lucrare ºi cã va fi întocmai urmatã, va încredinþa pe acest
Departament cu rãspuns. 11)
Porunca Marelui Vornic al Departamentului din Lãuntru
nr. 1665 din 24 martie 1845, transmisã Cârmuirii Judeþului
Ialomiþa, aminteºte, în linii generale, etapele procedurale
urmate odatã cu prinderea rãufãcãtorilor, cercetarea
faptelor de care se fac vinovaþi ºi aducerea lor în faþa
instanþei de judecatã pentru a se hotãrâ pedeapsa,
îndemnând, ca urmare a experienþei, la reducerea la
minimum al timpului afectat anchetãrii ºi chiar a pronunþãrii
pedepsei: Sosind timpul ce înlesneºte fãcãtorile de rele
[...] îndeamnã pe acest Departement sã cheme întru a
avea toatã luarea aminte ºi privegherea acei cârmuitori
ca toate mãsurile poliþieneºti despre nebãnuita preumblare
a locuitorilor, chezãºuirea sãtenilor, a hangiilor ºi a
cârciumarilor, strãjuirea de zi ºi de noapte pe la sate dupã
instrucþiunile date în anul trecut ºi îndatorirea de obºte
de a se rãspunde în goanã ºi prinderea unor asemenea
rãi nãrãviþi sã fie pãzite în tot cuprinsul judeþului cu toatã
exactitatea ºi strunirea încât orice înlesnire ºi prilej de
sãvârºire ºi de scãpare sã fie pretutindeni stãvilite cu
desãvârºire. […] Cinstita Cârmuire se îndatoreazã […]
supuind la aceeaºi îndatorire ºi pe Subcârmurea plãºilor
ca toþi cei ce se vor dovedi sau se vor prinde în asemenea
fapte de rãfuiri ºi tâlhãrii sã fie cercetaþi îndatã dupã toatã
orânduiala ºi în aceeaºi zi sau mult douã sã fie cercetat
[ºi] îndreptat cu tacrirurile lor la procurorul Tribunalului […]
ºi a se înaita la mai înaltã instanþã sprea se hotãrâ fãrã
pierdere de vreme ºi a se aduce de loc la îndeplinire
osânda la care s-ar supune pravila, […]precât aceli se
întârziazã câte un an ºi doi ca acum pedeapsa, unii din
trânºi folosesc prilejuri ºi nãscociri de scãpare iar pe de
alta acea osândã nu aduce efectul trebuincios publicului,
nici chiar cãtre osândit. 12)
O altã poruncã a Departementului din Lãuntru nr. 5474
din 6 mai 1849, o nouã reafirmare a obligaþiilor poliþieneºti
cãtre Cârmuirea judeþului Ialomiþa ºi o atenþionare din
partea ªefului de Departament privind fermitatea cu care

Poetul ºi floarea
de un timp poetul locuieºte în turla bisericii
se spune cã pe acolo trece curcubeul
iar Dumnezeu intrã dis-de-dimineaþã
sã-l mângâie pe creºtet pe suflet
pânã în strãfundul cerului
în sat lumea vorbeºte
cã în turla bisericii stã un nebun
care-ºi rupe o fãrâmã din suflet
sã hrãneascã pãsãrile cerului
ºi de-aia nu mai bate clopotul a moarte
nici nu ºi-au dat seama cã în sat
ca un fãcut nu mai moare nimeni
pe nimeni nu-l mai înjunghie la linguricã
ºi grâul este mai mare viþeii cresc ca-n poveste
iar în livada mare are rod ºi dudul uscat
- ãsta aduce ghinion ghinion zice unul
tulburã legea firi sã-l gonim cu pietre
ºi l-au gonit
de-atunci peste sat s-a abãtut sãrãcia
ca o ciumã neagrã ºi rea
ºi moartea
poetul e acum în cer
într-o clopotniþã pe unde trece curcubeul

Strãjerul
Cum dorm îngerii Domnului în boabele de grâu toatã iarna
ca ºi cum cerul celest ar hiberna în pâine sau poate zeii
zeii ar sta la pândã ar þâºni primãvara printre pietrele
morii pânã la noi în suflet
deasupra tuturor stã un þãran cu privirea pierdutã în zare ºi cu
raza lunii înfiptã adânc în piept pânã la oase e strãjerul
duhnind a câmpie semãnând cu un munte împovãrat
de o cruce.

Toamna alþi îngeri îºi gãsesc locul în rãdãcina firava a

vor fi traºi la rãspundere cei aflaþi în datorie: Din rapoartele
ce primeºte Departamentul vede cu neplãcere cã
tâlhãreºtile bântuiri s-au îndesit luând pe alocuri rezultate
îndestul de triste ºi dovezi de neîngrijirea dregãtorilor ºi a
sãtenilor. Trebuie dar Departamentrul a chema luarea
aminte a acestei Ocârmuiri asupra acestei însemnãtoare
necuviinþi îndatorând ca îndatã sã statorniceascã atât pe
Subocârmuitori cât ºi pe ºefii sãteni de obºte a împuternici
strãjile de zi ºi noapte la toate pâncãtorile de comunicaþie
spre a nu se lãsa înlesnire precupeþitorilor de rele a se
preumbla ºi a sãvârºi netrebniciile lor, a le reînoi [...] tuturor
locuitorilor ºi mai cu dinadinsul a chezãºuirii cârciumarilor
ºi a hangiilor ºi a se afla mai toþi spre cea mai neadormitã
priveghere ca ori când vor simþi sau se vor înºtiinþa de ivirea
verunei cete de fãcãtori de rele, ori de vreo cãlcare
tâlhãreascã în preajma lor, sã sarã cu toþi ºi cu toatã bãrbãþia
sã se sileascã a stãvili sãvârºirea ºi a nu-i scãpa sãvârºitorii
încunoºtinþând Ocârmuirea, atât celor dintâi cât ºi celor de
al doilea, cã hotãrârea stãpânirii este foarte statornicã de a
nu se trece cu vederea orice abatere fie cât de micã din
neapãratele datorii impuse lor de legiuiri în privinþa mãsurilor
poliþieneºti ce va impune la rãspundere ºi la învinovãþire pe
cei abãtuþi fãrã consideraþie ºi milostivire. 13)
Mãr tur iile documentare evidenþiazã debutul
organizãrii activitãþii poliþieneºti prin primele sale
regulamente în domeniu, completate ulterior prin
instrucþiuni emise ca rãspuns la diferite aspecte
negative semnalate, autoritãþile responabile cu
aplicabilitatea lor (Ocârmuire, Subcârmuitorii plãºilor,
poliþiºtii cu dorobanþii sãi, conducãtorii obºtilor sãteºti),
principiul cãlãuzitor (strãºnicia mãsurilor poliþieneºti
pentru asigurarea liniºtii obºteºti, asigurarea vieþii ºi
bunurilor), însuºirile morale ale celor chemaþi a face
ordine (destoinicie, neadormitã priveghere, bãrbãþie).
În ansamblu, în perioada 1831-1849 se desãvârºeºte
matricea instituþionalã poliþieneascã.
NOTE:
S.J.A.N. Ialomiþa, fond Prefectura Ialomiþa, dos. 19/
1840, f. 64 recto-verso;
12)
Idem, dos. 41/1846, f. 6 recto-verso;
13)
Idem, dos. 21/1849, f. 107.
11)

firului de grâu
simþi cum urcã pãmântul în el pânã la cer bolborosind
cuvinte neînþelese
sau cum îºi ia câmpia de subsuori ºi o aruncã nãprasnic
peste sat
pânã în strãfundul fântânilor de leac.
- pãmântul ºi-a înfipt þãrâna în tâmpla câmpiei sau în
noi pe sub coaste.
De sub unghii þãrâna ne þâºneºte a floare a pãpãdie
sau a rug
picioarele ca niºte rãdãcini ne cautã strãbuni întinºi pe
spate sub un dud
de braþe ne atârnã talanga pentru cuci hai sus îþi zic
þine-te de mine sã vezi
cum mã pândeºte moartea ascunsã în livezi.
- un bob grâu un bulgãre de aur câmpia ºi-un strãjer,

Caravana cu trei cuci
grei ca niºte cruci de piatrã trec salcâmii peste câmpie
ºi se aºeazã în nordul satului turtit de soare albit de praf
- soldaþii Domnului trimiºi în câmpie salcâmii în ei dorm
îngerii ºi cucii.
uitã-te la sufletele oamenilor de pe aici par a fi lanuri
de porumb schilodite de secetã torsionate nãprasnic
de munci de nevoi de soartã se aud trosnind la fiecare
schimbare de vreme sau când trec pãpãdiile suflând
în tijele lor lungi peste mormintele strãbunilor umbrite de
maci
dacã eºti mai atent vezi încolþind seminþele de grâu în
priviri
de sub unghii la subsuori de sub umbrã sub tãlpi
vine o vreme când þãranii urcã la oraº
ca ºi cum o soartã rea i-ar smulge din câmpie
în urma lor doar jale urgie rãdãcini frânte
ºi o tristeþe cât cerul de mare
cad zidurile ce împresoarã satul unul câte unul
biserica se îngroapã adânc în miriºtea pustie
sub dudul scund bãtrân uitate cruci
în rãmuriºul lui un cuib de cuc deasupra luna
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RÃZBOIUL ªI POLITICA

Mai, 2010, Piaþa Roºie, Moscova. La 65 de ani de la
terminarea celui de al doilea rãzboi mondial, foºtii aliaþi s-au
regãsit pe aceeaºi platformã ºi continuã sã fie separaþi prin
idealurile politice. Statele Unite, Marea Britanie ºi Franþa, puteri
aliate ale Uniunii Sovietice în timpul celei mai mari conflagraþii
mondiale, au þinut sã fie prezente la manifestãrile organizate
de Federaþia Rusã, la Moscova, pentru marcarea celei de a
65-a aniversãri a victoriei asupra Germaniei naziste în cel de
Al Doilea Rãzboi Mondial. Mai mult de 10.000 de soldaþi ruºi
au defilat prin faþa celor 20 de ºefi de state participanþi la
aceastã aniversare, printre care se aflau cancelarul german
Angela Merkel ºi preºedintele chinez Hu Jintao. Ca în timpurile
bune, tancuri, rachete ºi avioane ruse au fost vedetele unei
parade impresionante. Pentru prima datã, trupe militare din
patru state membre NATO – SUA, Franþa, Marea Britanie ºi
Polonia – au defilat în Piaþa Roºie. Lumea pãrea sã fi uitat cã
NATO este consideratã încã la Kremlin drept principala
ameninþare pentru securitatea Rusiei.
Cu puþin timp înainte de sosirea oaspeþilor, preºedintele
rus de atunci, Dmitri Medvedev, a criticat violarea drepturilor
omului în fosta Uniune Sovieticã ºi a condamnat încã odatã
crimele comise de Stalin, conducãtorul Armatei roºii, elogiind
sacrificiile acesteia în rãzboi ºi contribuþia capitalã la
învingerea lui Hitler. La ceremonia de la Kremlin, în faþa înalþilor
oaspeþi, Medvedev a spus apãsat: ,,Cu 65 de ani în urmã,
nazismul a fost învins ºi o maºinã de exterminare a oamenilor
a fost opritã. Au fost vãrsate sânge ºi lacrimi. Nu era de ales
între victorie ºi sclavagism. Rãzboiul a fãcut din noi un stat
puternic”. Deci Stalin este condamnat ºi slãvit aproape în
acelºaºi timp. Condamnat pentru crimele din Uniunea
Sovieticã, slãvit – el era comandantul suprem al Armatei
Roºii – pentru victoria împotriva Germaniei! Ce putem sã
înþelegem de aici altceva decât cã, astãzi, la Kremlin, armata
este folositã pentru conservarea unei imagini de forþã
invincibilã a Rusiei sub orice regim politic.
Spre deosebire de ceremoniile din Franþa, þinute cu ºase
ani în urmã, puterile aliate Uniunii Sovietice în rãzboi nu au
fost reprezentate în Piaþa Roºie de ºefii lor de stat.
Preºedintele american Barack Obama a ales sã-l salute pe
omologul lui rus de la distanþã; au absentat, de asemenea,
regina ºi premierul Marii Britanii, ca ºi preºedintele francez
Sarkozy. Germania învinsã a fost reprezentatã prin cancelarul
Angela Merkel. Italia ºi Ungaria, aliatele Germaniei lui Hitler,
nu au fost prezente. În 2004, preºedintele francez Jacques
Chirac a organizat, chiar pe locurile debarcãrii, o mare
ceremonie la care au participat toþi ºefii de stat ai marilor
puteri învingãtoare: preºedintele american G. Bush, cel rus
Vl. Putin, regina Elisabeth a II-a a Marii Britanii, premierul
britanic Tony Blair. Atunci, pentru prima datã un cancelar
german, Gerhard Schroeder, a acceptat sã participe la o
manifestare care comemora înfrângerea Germaniei. Tânãr,
Schroeder era primul lider german care nu participase la rãzboi,
aºa încât el nu a mai avut sensibilitatea predecesorului sãu,
H. Kohl, faþã de trecutul Germaniei. Acesta, ºi cu siguranþã ºi
alþi politicieni germani, chiar dacã recunoºteau povara lãsatã
de Hitler pe umerii þãrii lor, nu erau pregãtiþi sã asiste la
sãrbãtorirea unui dezastru suferit de poporul lor. În 2004,
Schroeder, ºi în 2010, Angela Merkel nu mai au complexul
generaþiei învinse. Peste reconciliere au trecut decenii,
memoria pãcii se consolida. Acum, Germania ajunsese cea
mai mare putere europeanã ºi unul dintre cele mai respectate
state în lume. Gestul cancelarului Angela Merkel de a fi
prezentã în Piaþa Roºie la un eveniment – înfrângerea
Germaniei, victoria Aliaþilor – cu încãrcãturã istoricã mai mare
decât cea a debarcãrii în Normandia, are greutate politicã.
Este semnul depãºirii unui complex ºi dovadã a înþelegerii
unei noi misiuni în istorie a Germaniei. De aceea (a se revedea
participarea la a 60-a aniversare a debarcãrii în Normandia)
rãmân greu de acceptat banalele argumente (criza financiarã
în zona euro!) invocate de preºedintele francez de a nu lua
parte la manifestare; nu sunt cunoscute explicaþiile absenþei
liderilor britanici, dar mãcar aceasta poate fi pusã pe seama
alegerilor ce urmau sã aibã loc în scurt timp. În ceea ce îl
priveºte pe Silvio Berlusconi, premierul unui stat învins în
1945, Italia, care a invocat ca scuzã pentru absenþã tot criza
financiarã, cred cã prea multe regrete nu trebuie consumate.
România de azi, însã, a primit o lecþie severã. A patra
putere care, dupã 23 August 1944, cu sacrificii umane uriaºe,
ºi-a adus contribuþia la victoria Aliaþilor, nu a fost invitatã

oficial. Prezenþa regelui Mihai la ceremoniile din Piaþa Roºie,
ca singurul fost ºef de stat în viaþã dintre conducãtorii
statelor beligerante, este, de fapt, un gest deliberat pentru
ignorarea autoritãþilor de stat. Nedreptatea de a nu i se
recunoaºte României calitatea de cobeligerant ne apasã
ºi astãzi, cu aceeaºi greutate de altãdatã. Gest politic de
neacceptat pentru români.

Istoria ca roman politic
Decenii la rând europenilor li s-a servit lecþia franco-germanã
a reconcilierii ca model de înþelegere ºi împãcare. ªi tot decenii
de-a rândul, cu o insistentã pedagogie politicã eram îndemnaþi
sã privim numai partea luminoasã a acelui act cu adevãrat
istoric pe care Europa îl datoreazã preºedintelui Franþei
Charles de Gaulle ºi cancelarului Germaniei Konrad Adenauer.
La 22 ianuarie 1963 ei au semnat la Palatul Elysée Tratatul de
prietenie franco-german care, în absenþa unui Tratat general
de pace cu Germania învinsã ºi divizatã, va aºeza de jure
pacea pe continent. El devenea, ipso facto, complementul
cel mai important al sistemului de tratate încheiate la Paris,
la 10 februarie 1947, cu fostele state aliate ale Germaniei:
Italia, Bulgaria, Ungaria, Finlanda ºi România. Dacã aceste
tratate fuseserã deja încheiate în 1947, atunci pentru cine se
mai impunea ca model reconcilierea franco-germanã?
Întrebarea este fireascã. Rãspunsul nu este uºor de dat când
unii þin sã se ajungã la chestiunea unor posibile revendicãri
teritoriale. Or, dacã existã un merit al celor doi mari politicieni,
de Gaulle ºi Adenauer, acesta este cã prin reconciliere ei au
dorit sã spunã generaþiilor viitoare sã gândeascã altfel
frontierele ºi istoria.
Limitele modelului. Raþiunea Tratatului de la Elysée a fost
îngrãdirea tentaþiilor vindicative în spatele cãrora se
acumulaserã de-a lungul secolelor resentimente naþionale
hrãnite de cuceririle teritoriale ºi de interesele hegemonice.
Stoparea disputelor devenite ereditare nu putea veni decât
de la spirite cu adevãrat înalte aºa cum s-au dovedit Charles
de Gaulle ºi Adenauer. Scopul reconcilierii de acum 50 de ani
a fost construcþia pãcii în Europa pe forþa novatoare a ideilor
politice ale Franþei ºi pe rigoarea organizatoricã ºi puterea
economicã ale Germaniei. Din aceastã cauzã, modelul îºi
are viabilitate în interior ºi mai puþin în afara binomului care la consacrat. Puþine state din Europa îºi gãsesc îndreptãþirea
sã-l propovãduiascã. Încercãrile nu au lipsit însã, tentaþia cea
mai evidentã s-a manifestat la statele mici dispuse sã dea
lecþii de democraþie.
Astãzi, autoritãþile de la Berlin ºi Paris au þinut ca
reconcilierea de acum o jumãtate de veac sã-ºi aibã ecoul
potrivit în contemporaneitate. Se cuvenea. Nici Uniunea
Europeanã ºi nici relaþiile franco-germane nu traverseazã
momentul lor cel mai fast. Astfel încât, insistenþa cu care era
cultivat pentru alþii cultul reconcilierii poate sã aducã servicii
chiar Uniunii Europene. Progres sau declin în construcþia
europeanã? Criza impune rãspunsuri diferite nu numai la Paris
ºi Berlin. La Londra, David Cameron conduce cel mai antieuropean guvern de la aderarea Marii Britanii pânã astãzi. La
Atena, orice coaliþie guvernamentalã face faþã cu dificultate
valului de proteste din care sentimentul anti-european nu
lipseºte. La Madrid, Roma ºi Lisabona protestele de stradã
nu sunt lipsite de nemulþumiri adresate Bruxelles-ului.
Puseurile extremei drepte din Ungaria stânjenesc tot mai mult
instanþele pan-europene care au protejat Ungaria cu o toleranþã
împinsã prea mult în timp. Frãmântãrile depãºesc graniþele
Uniunii Europene. Sã reamintim, fie ºi în treacãt, cã în Rusia
renaºte ,,complexul încercuirii strategice”. Nu-i aici locul sã
fie motivatã raþiunea acestuia. Ceea ce meritã sã fie reþinut
în contextul reconcilierii este posibila revenire la ostilitãþile
din timpul rãzboiului rece despre care începe sã se vorbeascã
fãrã ocoliºuri. Trãim un episod al strategiilor politice care pot
schimba din nou cursul istoriei.
Ceremoniile de la Berlin. La 22 ianuarie 2013, cancelarul
Angela Merkel ºi preºedintele François Hollande s-au revãzut
din nou în ambianþa reuniunilor comune ale guvernelor si
parlamentelor celor douã state gãzduite în Bundestag. O
adevãratã demonstraþie de voinþã politicã într-un moment nu
scutit de dificultãþi în relaþiile dintre Germania ºi Franþa.
Aniversarea se cerea respectatã chiar dacã reconcilierea
gânditã de Charles de Gaulle ºi Adenauer trebuie luatã ca act
politic, nu ca o profeþie. Încã de anul trecut ziarele au vorbit
de ,,2013, anul franco-german”. Ceremoniile au început în
Catedrala din Reims, în iunie 2012, în amintirea celebrului
discurs þinut la Castelul Ludwigsburg de generalul de Gaulle
în timpul primei lui vizite oficiale în Germania federalã. Atunci,
în puþine ºi bine cântãrite cuvinte preºedintele Franþei a fãcut
elogiul poporului german fãrã nici o aluzie la trecut. ,,Vã felicit
cã sunteþi tineri germani, fii ai unui mare popor. Da, ai unui
mare popor”. Eludând trecutul rãzboinic, generalul fixa
inteligent axul în jurul cãruia gândise componentele viitoarei

reconcilieri: educaþia tinerei generaþii în spiritul înþelegerii ºi
schimbarea radicalã a mentalitãþilor politice. O jumãtate de
secol mai târziu, cancelarul Angela Merkel recunoºtea cã
acest grandios proiect încã mai trebuie susþinut prin eforturi
comune. ,,Viitorul Europei este în mâinile noastre... Oricare
ar fi dificultãþile economice, este ºi va rãmâne un adevãr cã
noi, europenii, trebuie sã rãmânem uniþi pentru fericirea
noastrã”. ,,Noi suntem inima Europei” a replicat preºedintele
François Hollande, exprimând astfel responsabilitatea pe care
o au cele douã state pentru construcþia europeanã.
Ceremonia de la Berlin, fireascã ºi salutarã pentru memoria
istoricã, obligã la reflecþii atente privind noua vârstã a Europei.
Înainte de a prezenta succint câteva opinii deloc încurajatoare,
aº vrea sã mã folosesc de împrejurarea cã, printr-o minune,
am încã ziarul ,,Le Monde” din 15 martie 1969 care relata
despre vizita la Paris a cancelarului german de atunci Kurt
Georg Kiesinger (1966-1969) ºi despre discuþiile acestuia cu
preºedintele de Gaulle. Recurg la trecut pentru a se înþelege
cã vanitatea hegemonicã nu se vindecã uºor. În timpul vizitei
cancelarului, ministrul vest-german de finanþe, Franz Joseph
Strauss, da un interviu sãptãmânalului italian „Espresso“ în
care þinea sã precizeze: ,,Germania trebuie sã conducã
întreaga Europã occidentalã”. Gafã? În nici un caz. Strauss
nu era un politician oarecare, ci unul dintre cei mai puternici
reprezentanþi ai dreptei vest-germane de atunci. Mai degrabã
poate fi socotitã o izbucnire de orgoliu a unui german care
încã mai suferea din cauza înfrângerii þãrii sale în rãzboi. În
ºase ani de la încheiere, Tratatul de la Elysée nu-ºi produsese
efectele majore.
Dar astãzi? Depinde ce sens dorim sã dãm conceptului
,,mai multã Europã” lansat de dreapta ,,popularã” în
Parlamentul European. Preºedintele de azi al Franþei a þinut
sã spunã, la 22 ianuarie, în ºedinþã comunã din Bundestag:
,,Drumul lung al prieteniei franco-germane nu este unul liniºtit...
Împãrþim aceastã prietenie ºi trebuie sã o facem sã trãiascã,
adicã sã o intensificãm..., ea este indisolubilã construcþiei
europene”. Doamna Merkel a gãsit un rãspuns ,,german”
temperat. Ea a vorbit despre responsabilitãþile comune ale
Germaniei ºi Franþei ,,pentru ameliorarea situaþiei din Uniunea
Europeanã, depãºirii crizei din zona euro, reluãrii creºterii
economice ºi apãrãrii valorilor modelului european, cel al
competitivitãþii ºi puterii economice, care sã asigure în acelaºi
timp coeziunea socialã”. Declaraþii frumoase. Sã vedem ºi
alte opinii. Hervé Gattegno, redactor ºef la revista „Le Point“,
este rezervat faþã de soliditatea cuplului franco-german ºi de
perspectivele proiectului european. ,,Cincizeci de ani de la
Tratatul de la Elysée nu pãcãlesc pe nimeni, susþine el...,
realitatea este cã Franþa ºi Germania formeazã un cuplu fãrã
suflet, cã actuala crizã le-a divizat în loc sã le apropie. În
timp ce America sãrbãtoreºte vitalitatea democraþiei sale
demonstratã de învestitura lui Obama, Franþa ºi Germania
celebreazã o reverie, cea a construcþiei europene, adicã o
uniune ...din ce în ce mai dezunitã”. Un alt ziarist francez a
scris pentru ,,Süddeutsche Zeitung” un comentariu în care
vorbeºte despre hegemonismul german. ,,Este ispititor sã
mãturãm dintr-un condei reproºul (pentru tentaþia
hegemonismului – n. n.) dar spre deosebire de germani,
francezii nu au fãcut reformele de competitivitate care se
impuneau: ei invocã fãrã încetare creºterea economicã pentru
însãnãtoºirea finanþelor publice; ºi pentru a ascunde
extraordinarul succes al Germaniei în privinþa locurilor de
muncã produs prin adoptarea legii Hartz. Ziaristul insistã pe
serviciile mai prost plãtite dincolo de Rhin ºi pe creºterea
inegalitãþilor: «noi nu servim o astfel de pâine» repetã ei
(germanii, adicã) plictisitor confundând esenþialul cu accesoriul
ºi sfârºind prin a nega extraordinarul succes al vecinilor”.
Ar fi nepotrivit sã închei acest sumar comentariu cu
aceste opinii. De aceea, voi face apel la judecata unui
fost ministru de externe francez, Hubert Védrin, care
aprecia ponderat ceremoniile de la Berlin ºi relaþiile francogermane. ,,Ceea ce este important în legãturã cu Tratatul
din 1963, fruct al unui context strategic ºi diplomatic cu
totul particular, atât de diferit de cel actual, nu este
comemorarea în sine, ci metoda: întâlniri regulate ale
responsabililor francezi ºi germani, ale guvernanþilor,
parlamentarilor ºi societãþii, aºa cum se întâmplã astãzi
la Berlin. Nu este nici problema «pasiunii», «prieteniei»,
termeni foarte specializaþi de psihologie, nici chiar cea a
«cuplului», termen foarte sentimental ºi introvertit, care
a avut, totuºi, mari momente pe care le celebrãm (de
Gaulle/Adenauer, Giscard/Schmidy, Kohl/Mitterrand). De
la reunificarea Germaniei avem altceva de fãcut. Sã
gândim viitorul în funcþie de noua situaþie”.
Istoria ca roman politic ne îndeamnã sã credem cã a fi
european este o stare ºi nu o opþiune. Aceasta este lecþia
reconcilierii pe care ne-au lãsat-o moºtenire Charles de
Gaulle ºi Adenauer.
(Continuare în numãrul viitor)
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CINCI POEÞI SÃLÃJENI
Viorel MUREªAN
Un portret
tu
un pãr lung îºi urmeazã capul
deasupra abisului

Lan de grâu cu voci
afarã
ploaia cãzând de trei zile
peste un bãrbat gol
îºi lipeºte trupul lung de fereastrã
în dormitor
o femeie goalã
cu braþele ei întinse formeazã o cruce
care de trei zile înainteazã spre geam
în mijlocul unei întinse ninsori
sub cuvintele
ce dorm în pereþi ca boabele de grâu
bãrbatul ºi femeia se balanseazã
într-o aþã de pãianjen

Marcel LUCACIU
Scrisori cãtre Isolda
LXIV
îþi ºoptesc numele
într-o rugãciune
a inimii
depãrtarea se face
noapte
visul e totdeauna
coºmar
tu nu-mi rãspunzi
din somnul
oglinzii
în þara matelotului
nu
mai trãiesc
abia exist
sunt un strãin
în viaþa
mea

Flori de cuc
flori de cuc
se aºtern la
tâmple
primãvara nu
vrea sã se-ntâmple

Viorel TÃUTAN
Îngerul intermediar
La fiecare început de zi îmi ciupesc trupul –
aluzie narcisiacã – descoperind tot mai puþinele pãrþi
luminoase, sunt construit din umbre, de-o vreme
îmi caut ecoul printre colinele copilãriei,
m-au pãrãsit prietenii,
la întâlnirea cu ei
îºi mãrturiseau iubirea doar pentru himere.
Iatã ce am sã declar în faþa îngerului
purtãtor de ricºã, cel care mã însoþeºte
de la debutul indecis al morþii,
când abandonam crepuscul placentar
cu palmele încãrcate de rouã, du-te ºi spune-I:
Doamne, a iubit fãrã sã cunoascã ura ºi dispreþul,
iartã
necuviinþei sale, precum ºi neputinþei de-a despãrþi
sângele de apã,
culorilor calde le-a închis calea,
precum sunetelor secãtuite din catedrala nopþii!
El ºtie, am trãit mai multe vieþi înainte de-a fi
trimis pentru ultimii paºi strângând la piept
femeia hãrãzitã sacrificului, a pregãtit altarul
întins peste tot ce vãd purtãtorii de iriºi,
doar acest dans, apoi voi elibera întreg universul
strâns între pereþii sipetului meu de os!

zorii sfârºitului
în creuzetul nopþii pregãteºti surâsul matinal
ºtiu asta dintr-o poveste feericã unde
tocmai când ziua se chinuia sã devinã zi,
o doinã se metamorfoza în fecioarã
purtându-ºi zulufii lipiþi de inimã
aºa cum am cunoscut-o în veacul trecut
de dor, de-nstrãinare, de iubire,
în cãutarea emisferei pereche
aº vrea sã cobor de lângã tine cum stãm
întinºi sub aºternut împletind respiraþii
ºi sã termin acest poem nãscut în somn agonic,
aº vrea sã-l termin ...
reverbereazã frumos, îmi spui, lasã-l plutind
pe apele sidefii ale incertitudinii,
lasã-l în zorii sfârºitului...

Ion PIÞOIU-DRAGOMIR
Re - volte
trec relativ uºor printre nãmeþi
prietenul meu cel mai bun un maidanez
pur - sânge (odisee la fiecare intersecþie)
mã atenþioneazã afabil: „ºi aceastã
zãpadã - reþine ! - tot politicã este”
înþeleg în sfârºit cum reuºeºte el
sacrificiul pentru celelalte doctrine în timp ce eu m-aº detaºa de toate
turnirurile din jur ºi chiar admir cerul
cum bate el imperturbabil secundele
pe nicovale
albastre

vine iarna sã ne-ngroape
în nãmeþi de aºteptare
ostenit de cãutare
dorul
liniºte nu are
tot colindã prin artere
printre visele rebele
întrebându-mã de tine
ºi de nopþile depline

(„Doamne - ºoptesc - sunt gata sã iau
totul de la capãt fie ºi prin flãcãri
mistuitoare: numai Tu Doamne trimiþi
îngerii cu zâmbet alb sã punã
în boabe de rouã mãnãstiri calde!” )...

flori de cuc
se aºtern la
tâmple
primãvara nu
vrea sã se-ntâmple

mã opresc sã aleg cel mai frumos
buchet (ºtie Ea - cumva - cât meritã
întruna?!) ºi ard pânã la cenuºã
aproape survolând multicolore
troiene
abia mai apuc sã-i zâmbesc
florãresei din colþ „ai grijã conaºule îmi strigã ea - frumoasa aceea
pentru care cumperi zilnic petunii
are fereastrã ºi spre Infern!”
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Oglinzi
observ la timp cum planeazã în aer
mii de colivii goale - soarele se
strecoarã greoi printre ele! iar bãcanul de peste drum râde
râde râde în hohote prelungi
încerc sã-l opresc imediat mai ales
cã are de hrãnit atâtea suflete
„îþi înþeleg extazul - spun - dar lasã-i
pe alþii sã repete sinuciderile
voluptuoase - la modã oarecum!”
mulþimile admirã - ºi ele ! - mii ºi
mii de colivii goale (doar vânãtorii
scrâºnesc printre zâmbete sticloase)
vântul cautã zadarnic printre gratii
ducând în palme lacrimi de cearã
vãzduh de colivii goale planeazã
nãtâng - tot cerul e cuprins de un
sânge negru - lumina (bandajatã!)
abia mai pãºeºte ºi nu mai
mângâie mugurii gângurind...
evadez brusc din visul amar (la noi nu-i aºa ?! - nu vor fi niciodatã colivii
goale...) te privesc în ochi ºi strig:
„vino iubito sã înfiem soarele pe un
atol ca niºte piraþi fericiþi de un
albastru plin!”

Alice Valeria MICU
cavernele singurãtãþii
orice loc din care nu pleci
e o închisoare te eliberezi
din strânsoarea bãrbatului tãu
duci mirosul lui pe degete
în gând ºi pe sufletul tãu
ca pe-o piele de care nu
mai nãpârleºti niciodatã
cauþi alte braþe care te vor
închide într-o celulã a
aceleiaºi închisori
pânã la urmã felul în care-þi
bei în fiecare zi cafeaua
e tot o închisoare
prizonier al cuvintelor rostite
ºi nerostite
cine mai este cu adevãrat liber
prinºi în capcana a ceea ce
ne amintim despre alþii
despre noi înºine
ne este urât de zãbrelele lui azi-mâine
ºi mai ieri-alaltãieri
de unde sã pleci
ce sã laºi printre gratii sã intre
nevãzul e singurul loc unde
nu ºtii cã eºti ºi neºtiind
nu vrei sã fugi
sau nu poþi

pantoful de pe raftul din mijloc
sunt o carcasã de frigider
poemele stau precum magneþii
vin ºi alþii ºi li se lipesc
versurile acolo
radiez pe dinafarã
de fericire de milã
de plictisealã
dar ce bine funcþioneazã
instalaþia de rãcire
hei nici o amintire
nu moare nici un cuvânt
nu se altereazã
privirile bãrbaþilor stau
cuminþi în recipiente de plastic
invidia femeilor am ascuns-o
în spatele fructelor
printre cutii de conserve
pantoful tãu de piele
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AVENTURILE ETERNE ALE
LUI SINBAD MARINARUL
Mã numesc Sinbad, am fost marinar, sunt însurat, am
doi copii, o casã, zece gâºte, douãzeci de gãini, un mãgar
ºi un fluier.
Când mã simt singur, încalec mãgãruºul, îmi iau fluierul
ºi merg sus pe colina care dominã sãtucul meu, mã aºez
la umbra unui salcâm ºi cânt din fluier. De fapt nu este un
cântec anume, sunetele ºi melodiile se nasc spontan din
noianul amintirilor mele, curgând fãrã oprire pânã la
epuizarea ºuvoiului izvorât din nostalgie.
Nu-mi pare rãu cã familia m-a gonit din cãsuþã, fiindcã
ºtiu sigur cã Allah va avea grijã de mine ºi, poate, în
sinea mea doream sincer sã plec.
În ultimii ani ai vieþii voi încerca sã mã bucur neîngrãdit
de minunãþiile pe care Allah, în bunãvoinþa lui, le-a dãruit
oamenilor, fiindcã uitãm deseori cã fericirea poate fi la un
pas distanþã de noi. Eu cred cã unii ºi-au uitat abilitatea
nativã de a descoperi fericirea în lucrurile cele mai simple.
Merg din sat în sat, cânt din fluier ºi spun poveºti
copiilor, poveºti care de fapt sunt întâmplãrile trãite de
mine cândva. Sãtenii îmi aduc mâncare, iar seara copiii
mã conduc la cel mai bun loc de dormit; ºura vreunui
gospodar, bine garnisitã cu fân înmiresmat.
Nu ºtiu cât timp am hoinãrit pânã acum, dar a venit
iarna, iar copiii din sãtucul unde poposisem mi-au arãtat
o peºterã sãpatã într-un deal calcaros, în care un izvor
termal tãiase o micã piscinã. Era cald ºi plãcut în interior,
aºa cã mi-am stabilit de facto aici locuinþa de iarnã.
Toatã ziua spuneam poveºti micilor oameni, mã plimbam
cu ei prin împrejurimi, iar de la un timp chiar adulþii au
început sã mã viziteze. Noaptea dormeam în peºtera
cãlduroasã, ascultând murmurul simplu al apei croindu-ºi
drum spre lumea rece de afarã. Asta pânã când într-o astfel
de veghe voluntarã observai cã apa micului bazin începu
sã strãluceascã din ce în ce mai intens, devenind un fel
de ceaþã transparentã ºi rozalie, care te îmbia irezistibil so pipãi, sã cobori în ea, pentru a o simºi cu toate terminaþiile
nervoase ale epidermei. Asta am ºi fãcut: m-am cufundat
în lumina roz ºi am simþit instantaneu în creier o explozie
albã; Eram într-o încãpere ciudatã, cu oameni îmbrãcaþi
ciudat, aºezaþi pe scaune, iar eu le vorbeam:
- Am rescris ÞIGANIADA, aceastã excepþionalã
capodoperã a literaturii române, iar acum lucrez la opera
mea capitalã, de peste 25000 de versuri, care va

Adrian Bucurescu

Poezii zgubilitice
O noapte furtunoasã
-Magdaleno, fata mea,
Te-am vãzut la cinema;
Filmul indian ierea,
Þie pãru-þi fâlfâia.
Magdaleno, sã-þi spui drept,
Mi-ai fãcut o ranã-n piept,
ªi nu ierea de cuþit,
Ierea bubã de iubit.
-Bine o duceam ca fatã
ªi de toþi ieream stimatã,
Când stãteam în Ferentari
Cu pãrinþii lãutari.
-Magdo, nu minþi urât!
Cine te-a muºcat de gât?
-Ei, asta-i! Ierea albinã
ªi m-a muºcat în maºinã.
-Magdaleno, de ce minþi,
Cã albina n-are dinþi,
N-are dinþi, n-are mãsele
Sã te fi muºcat cu ele.
Ãia-s dinþi de mãcelar
Care-nºealã la cântar,
Alea-s mãsele de aur,
Pãpa-te-ar un dinozaur!
Eu am fost bãiat salon,
Dar tu cãutai patron.
Eu am fost gagiu cinstit,

revoluþiona... Aplauze furtunoase mi-au întrerupt
cuvântarea, dar le-am fãcut semn sã se liniºteascã pentru
a continua:
- Care va revoluþiona...
Iarãºi m-au întrerupt aplauzele, parcã mai vii ca înainte,
frenetice chiar. Dupã vreo zece minute, sala se potoli.
Bãui o gurã de apã din paharul oferit de organizatori ºi
rostii apãsat:
- Va revoluþiona, spuneam...
Corul nebun al aplauzelor se dezlãnþui din nou, fãrã a
da semne cã se vor opri curând. Pocnetele reunite în acest
concert spontan îmi inundarã conºtiinþa ºi o ameþealã
plãcutã mã transportã în bazinul cãlduþ, unde apa
începuse sã-ºi piardã minunatã culoare rozalie.
- Cine erau oamenii aceia? mã întrebai surprins, cine
eram eu?
Toatã ziua urmãtoare m-au urmãrit întrebãrile astea,
aºteptând cu nerãbdare apusul soarelui ºi noaptea, pentru
a vedea dacã apa bazinului va deveni sau nu roz.

A DOUA NOAPTE
A
LUI SINBAD

ªi a devenit. Cu emoþie am intrat încet în lichidul
strãveziu, dar pânã sã-mi conºtientizez trãirile lumina albã
îmi inundã conºtiinþa:
-Ne va citi acum din creaþia proprie domnul ...
M-am ridicat, ca ºi cum ar fi fost numele meu, recitând
cu glas molcom ºi uniform:
NOI DIN ANII TINEREÞII , AM FÃCUT UN ZID SURPAT
La capetele þipãtului, nimic; la cel
Al tãcerii, un dric.
Dupã îndelungi proteste, de discuþii
Fãrã rost, am decis
Cã nu mai este mai nimic din ce a fost.
Nu suntem duºmani de moarte, nici prieteni foarte buni –
El în ochi poartã o noapte; Eu
În sânge, doi nebuni.
Eram în aceeaºi salã cu oameni ciudaþi, dar aveam
altã voce. N-am apucat sã analizez prea bine paradoxul
cã m-au smuls din reverie aplauzele.
-Iar acum ne va recita domnul ... , vorbi o tipã plinuþã,
cu trãsãturi angelice.

Dar tu grav m-ai fraierit.
Implementa-þi-aº o sârmã
În nasul ãla de cârnã!
Strica-þi-ai mãcãnitoarea,
Sã ratezi privatizarea,
Sã n-ai baftã-n gestiune,
Nici bani de cauþiune,
Sã-þi iasã coarne de drac
ªi sã iei aurolac!

Nunta Zamfirei
-Te-am vãzut ieri prin uluci,
Erai îmbrãcatã-n blugi,
Aveai blugi, aveai ºi geacã
ªi dãdeai apã la vacã.
Vinã, Zamfirã, cu mine,
ªi-ai videa cã þi-a fi bine;
Te-oi þine cu lapte dulce,
Numa vacã de-i aduce.
Bate vânt de la Apus,
De-þi ridicã fusta-n sus,
ªi io tãt pândesc momentul
Sã-þi vãz, lele, parlamentul.
-Viorel, de dorul tãu
Mor tãte broaºtele-n tãu,
Da io mã tem c-a muri
Chiar ºi Muma Pãdurii.
Parlamentul l-ai zãri,
La ai mei de mi-i peþi.
De nu, du-te dup-o slutã,
Balaoacheºã ºi mutã!
Bãdiºor, de n-ai fi bun,

La iarnã te-oi þipa-n fân.
Bãdiºor, de n-ai fi tare,
Sã te-ntorni la soacra mare!

*

Ce mai încolo ºi-ncoace,
Cuscrii cãzurã la pace
ªi aleserã ºi naºi
Tocmai de la Cãlãraºi.
Veni lume peste lume,
Musafiri cu-nalt renume;
ªi-au venit cu mic cu mare
Chiar ºi de peste hotare.

*

Ce
Ce
Ce
Ce

mai
mai
mai
mai

neon luminos,
ginere frumos,
lustrã luminoasã,
mireasã frumoasã!

PRICINÃ DE TULBURARE
Sunt un bãrbat vinovat , eurasian ce umblã toatã ziua
prin cãrþi.
Cunosc femei singure, cunosc bãrbaþii lor dispãruþi.
Când intru în cãrþi mã leg la încheietura mâinii cu o
sfoarã
De un câine care rãmâne afarã, deseori în ploi.
Spre searã mã trage de foi cu o absurdã îngrijorare.
Cum stau aºa, în trecãtorile vremii, par înalt
Cu uitãtura peste marile vânturi, iar tãcerile mele
Sunt vândute bine, aproape epuizate. Când trec prin
Anotimpul diletanþilor disperarea lucreazã în gol
ªi par descurajat, oh, disperarea ºi curgerea ei
Enigmaticã spre marile bulevarde ...
Sunt pregãtit sã fiu luat în râs ºi batjocorit.
Am o admiraþie întârziatã pentru istorie
ªi cercetez din ce în ce mai puþin
Partea unde e sufletul.
Când dau sã mã culc aud un plâns neajutorat,
Nu ãsta e plânsul fiarei, îmi zic, dar cu cât înaintez
În somn plânsul se aude aproape, chiar la
Încheietura mâinii, de parcã m-ar cunoaºte de undeva
ªi aceasta-i pricinã de tulburare.
- În încheiere, vorbi femeia plinuþã, domnul... ne va
spune câteva cuvinte :
- N-o sã vã plictisesc, zic ridicându-mã în picioare, voi
fi scurt, prezentându-vã un preambul din cel mai recent
volum al meu :
„Caracatiþa existenþei devenise aºa de mare încât,
uneori, îºi mânca din braþe fãrã sã mai simtã, dar asta nu
însemna mare lucru pentru ea, în locul braþului dispãrut
apãreau alte o mie care porneau oarbe sã caute.”
Nu mai ºtiu ce s-a întâmplat în continuare, deoarece
m-am trezit în bazinul pâlpâitor, cu o dorinþã irezistibilã
de a-mi pune ºtreangul de gât. Cum nu aveam nicio
frânghie în peºterã ºi nicio altã sculã înþepãtoare –
aºchietoare pe care sã mi-o înfig în gât, am încercat sãmi sparg capul cu un pietroi, dar se vede cã n-am lovit
suficient de tare, fiindcã lovitura m-a trezit definitiv din
coºmarul poetic.
- Dacã intru ºi noaptea urmãtoare în bazin, mi-am spus,
va trebui ca mai înainte sã arunc afarã din peºterã toate
pietroaiele, sã nu aduc înãuntru funii, cuþite, suliþe sau bâte.
F. M . Ciocea
30.10.2014
(Textele citate aparþin prietenilor: C. Bunoaica, N.
Teoharie, Ghe. Dobre. )
Vai, sãraca naºã mare
Pe sub blugi chiloþi nu are,
C-o avut, dar i-o vândut.
Dar cu banii ce-o fãcut?
Cu nãnaºul i-o beut
ªi sub masã or cãzut;
C-aºa-i la noi, la Români,
De sâmbãtã pânã luni.
Mireasã cu prespãlaþi,
Pe soacrã-ta sã n-o baþi,
Numa o datã pe lunã,
Pânã ce s-a face bunã!
Iat-o pe baba Gherghina
Cum danseazã cu gãina,
ªi-a lãsat acasã moºul
Sã se certe cu cocoºul!

Mireasã cu pãrul des,
Dã-te jos din Mercedes,
Ca sã vadã soacra mare
Ce-i aia privatizare!

Ia vezi, mãi nãnaºule,
Prea goleºti bãrdacele,
Iar nevasta dumitale
Mânc-o sutã de sarmale!

Bucurã-te, soacrã mare,
Cã þi-ai luat pieptãnãtoare!
Dupã ce te-a pieptãna,
Sã-þi pui, soacrã, peruca!

Haideþi sã o facem latã!
Socrul mare-i nea Sãgeatã –
Ca Românul nu-i niciunu,
Unu-i tãþi ºi tãþi sunt unu.

Urâtã-i fimeia mutã
Care nu cântã la nuntã,
Nici nu cântã, nici danseazã,
Numa ºãde ºi fumeazã.

ªi-am încãlecat p-o ºa
ªi v-am spus poemu-aºa.
ªi-ncãlecai p-un motan
ªi plecai în Kazahstan,

La ospãþ, la veselie,
Tãte proastele se-mbie,
Dar la varã, la sãpat,
Nu le poþi scula din pat.

Unde de acum un an
Stanca stã-n castan cu Stan
ªi bârfesc tãþi musafirii
Ce-or fost la nunta Zamfirii.

*
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Marian ªTEFAN

„UNA A FOST PÂNÃ ÎN
1965, ªI ALTA DUPÃ AIA…“
GHEORGHE APOSTOL, membru de partid din
ilegalitate, membru al C.C. al P.C.R., al Biroului Politic
(1948-1969) ºi al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.
(1965-1969), prim-secretar al C.C. al P.M.R. (1954-1955),
ministru în mai multe rânduri, preºedinte al Sindicatelor
(1945-1952; 1955-1961; 1967-1969), cel despre care se
spunea cã fusese desemnat ca succesor de Gheorghe
Gheorghiu-Dej. În 1975, acuzat de imoralitate, Ceauºescu
l-a destituit din funcþia de director general al Direcþiei
Generale a Rezervelor de Stat; doi ani mai târziu a fost
trimis ambasador în Brazilia ºi alte þãri sud-americane.
În 1989 a revenit în atenþia opiniei publice ca semnatar
al „scrisorii celor 6" foºti înalþi demnitari comuniºti adresatã
lui Nicolae Ceauºescu, conþinînd aspre critici la adresa
dictatorului ºi a regimului patronat de acesta. În esenþã,
acest document nu viza înlãturarea regimului communist,
ci reformarea lui ºi ca atare nu putea juca rolul pe care i lau atribuit unii analiºti în declanºarea evenimentelor din
decembrie 1989. Discuþia pe care am avut-o cu Gheorghe
Apostol, cel care pretinde cã a avut iniþiativa redactãrii
acestei scrisori, mi se pare relevantã în aceastã privinþã.
Anticeauºismul sãu rãmâne o chestiune personalã,
profund subiectivã, care nu punea în discuþie esenþa
regimului comunist, la a cãrui instaurare jucase un rol
important. Dar sã-l lãsãm pe el însuºi sã se explice:
„Miercuri, 8 august 1990. Azi m-a rugat Popiºteanu
sã-i duc niºte reviste lui Gheorghe Apostol. Stã într-o vilã
de pe strada Barbu ªtefãnescu-Delavrancea nr.29. Sun
la interfon ºi nu mi se rãspunde. Insist ºi, în sfârºit, o
doamnã mã întreabã cine sunt. Îi spun, îmi deschide uºa
ºi mã invitã sus. Un apartament foarte frumos, interior
amplu, rãcoros. Mã invitã sã iau loc ºi mã serveºte cu o
cafea. Îmi dau seama cã-i doamna Apostol. O femeie de
staturã mijlocie, plinã bine, circa 50-53 de ani, carnaþie
tare, sãnãtoasã. Tipul omului zdravãn, bun la tãvãlealã,
care nu consumã prea multã materie cenuºie. Din câte
îmi amintesc, doamna a fost artist liric la Operetã. Fiind
mult mai tânãrã, relaþia ei cu actualul soþ i-a servit lui
Ceauºescu pretextul de a-l înlãtura pe Apostol, acuzândul de imoralitate.
Peste câteva minute, apare ºi el. Schimb tatonant de
cuvinte care se prelungeºte cam mult. Conversaþia nu
prea se-ncheagã. Asistã ºi doamna. Pânã beau cafeaua
ºi fumez kentul oferit, mã simt dator sã spun câteva
cuvinte despre mine, în aºa fel alese încât sã le devin
simpatic ºi sã le câºtig încrederea. Am mai procedat astfel
ºi în alte împrejurãri. Nu mã arãt prea încântat de
schimbãrile din ultimul timp. Le spun cã am fost la þarã ºi
m-am întors profund dezamãgit de buimãceala care
domneºte acolo. Treptat-treptat, el se încãlzeºte. ªi cum
venise vorba despre colectivizare, începe sã-mi
povesteascã despre ce a fãcut Ceauºescu:
– Totul trebuia terminat în 1966, aºa stabilisem noi. Dar
el, trecând la Organizatoric, se ocupa ºi de agriculturã ºi
a forþat nota...
Povesteºte cum a procedat în regiunea Galaþi, cum a
concentrat activiþtii din nu ºtiu câte raioane ºi i-a luat în
primire pe þãranii care se opuneau, cum s-a dus în nu
ºtiu ce comunã ºi a tras în oameni, provocând victime.
Îmi spune apoi cã cei 45 de ani de comunism nu trebuie
judecaþi în bloc, cã una a fost pânã în 1965, ºi alta dupã
aia. Mã rog, „tot þiganu-ºi laudã ciocanul“; s-au fãcut ºi-n
timpul lui Dej unele greºeli, dar au fost ºi greutãþi mari de
care trebuie sã se þinã seama.
Îmi aminteºte cum au fãcut ei ca sã scape România de
SOVROMURI. Erau invitaþi la Ambasada sovieticã, în
noiembrie 1952. Dej le-a zis: „O sã le spun niºte lucruri
de o sã rãmânei nãuci“. ªi cicã, la masã, în cerc mai
restrâns (era ºi el, Apostol, de faþã), Dej s-a adresat unui
rus, economist, care rãspundea în cadrul guvernului
sovietic de problema SOVROMURILOR:
– Tovarãºe X, puteþi sã-mi spuneþi ºi mie ce-i aia export
de capital?
– Mã rog...
ªi tipul s-a apucat sã-i explice, dupã care Dej i-a zis:
– ªi ce deosebire este între exportul de capital ºi ce
faceþi voi la noi?
Rusul a amuþit.
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– ªtiu, a zis Dej, cã o sã-i spuneþi lui Stalin, dar asta-i
realitatea. Sã-i spui exact ce i-am zis pentru cã noi avem
de gând sã terminãm cu SOVROMURILE astea...
[Discuþiile cu privire la desfiþinarea acestora s-au
finalizat dupã moartea lui Stalin, în anii 1954-1956 – n.n.]
Dupã o scurtã pauzã,ºi-a reluat monologul:
„Apoi, a fost chestia cu cifrele de investiþii la primul
cincinal [1951-1955 – n.n.]. Se acorda o atenþie exageratã
industriei mari. Au apãrut discuþii ºi pãreri diferite între
noi. S-a fãcut o delegaþie în frunte cu Dej ºi a plecat la
Moscova. Am fost ºi eu. Ne-a primit Stalin, care era bine
dispus. Dej a vorbit bine, convingãtor. Stalin l-a ascultat
cu atenþie:
– Bine, a zis el, foarte bine, voi ºtiþi mai bine ce trebuie
fãcut. Faceþi cum credeþi voi cã e mai bine...
Atunci a intervenit Miron Constantinescu:
– Dar, tovarãºe Stalin, acesta-i un plan muncit, bine
gândit. L-am lucrat luni de zile împreunã cu consilierii
dvs...
Stalin s-a enervat ºi s-a ridicat în picioare:
– Dar eu nu v-am trimis consilieri ca sã vã facã treburile
voastre; voi ºtiþi mai bine ce trebuie...
ªi cu aceasta s-a terminat acest punct, dupã care Dej
a ridicat problema Anei Pauker. Tot aºa, zice Apostol, în
conducere erau pãreri împãrþite în legãturã cu modul în
care sã rezolvãm cazul. Dej ºi alþii voiau îndepãrtarea
Anei din conducere, nu însã ºi excluderea ei din partid;
alþii, invers: îndepãrtare ºi excludere.
Când Stalin a auzit de Ana, a zis:
– Iar Ana? Am auzit spunându-se cã noi v-am trimis-o.
Nu-i adevãrat, voi aþi cerut-o! ªi te-am prevenit, i s-a
adresat lui Dej, sã ai grijã cu ea. Când te-am întrebat
cum merge, îmi spuneai: «Greu, dar sã mai încercãm, sã
mai vedem...». Aºa cã vã priveºte, faceþi ce vreþi...
Am plecat la hotel. Era târziu, pe la ora 23. Ne-am culcat.
Pe la 2 noaptea am fost treziþi. Stalin trimisese dupã noi.
Ne-am îmbrãcat ºi în douã maºini am ieºit din Moscova.
Ne-am dus la Dacea lui. Mesele erau puse. Toate
bunãtãþile. Stalin, Beria, Mikoian, Molotov. Votcã. S-a bãut
þapãn. M-am crucit cât putea sã bea Stalin. Bând, i se
învineþea nasul treptat. Într-un târziu, s-a adresat lui Dej:
– Chestia cu Ana... De vreme i-am spus pãrerea
conducerii partidului nostru. Dar uneori, ca acum de pildã,
e bine sã auzi ºi-o pãrere personalã. Pânã acum eram
convins cã-n vinele tale curge sânge pur, proletar, dar am
cam început sã mã îndoiesc. Tu ai în vine sânge micburghez. Eu, dacã eram în locul tãu, la prima ocazie o
lichidam, îi trãgeam una în frunte...
– Tovarãºul Dej e cam sentimental, tovarãºe Stalin, a
intervenit Miron Constantinescu, lãsându-ne pe toþi cu
gura cãscatã...
– Vezi, Dej, iatã confirmarea...
Dej a înghiþit în sec. A mai stat ºi s-a ridicat în picioare:
– Tovarãºe Stalin, vã mulþumim pentru tot, dar noi avem
multe treburi acasã ºi dimineaþã am vrea sã plecãm; vam ruga sã ne îngãduiþi sã ne retragem...
Noi ceilalþi ne-am ridicat imediat. S-au ridicat ºi ruºii.
Ne-am luat rãmas bun. Stalin l-a luat pãrinteºte pe dupã
umeri pe Dej:
– Ei lasã, aºa-i când suntem numai între noi; ne mai
spunem ºi noi câte o pãrere...
Ajunºi la hotel, am tãbãrât cu toþii pe Miron:
– Ce-þi veni? Tu, care ai lins-o-n c... tot timpul pe Ana,
faci pe viteazul acum? Cum ajungem acasã, facem o
plenarã, o dãm afarã pe Ana, îi intentãm proces, o
condamnãm la moarte ºi tu însuþi o împuºti!
Era îngrozit. Tot timpul, în avion, a plâns. Nimeni n-a
mai discutat cu el. S-a fãcut plenara, am înlãturat-o din
conducere, dar n-am exclus-o; avusese activitate ilegalã,
procese, închisoare, nu se putea... Nici pe Teohari nu lam exclus, doar pe Luca...
Face din nou o pauzã ºi reia firul povestirii.
– Au fost multe greutãþi. Dupã moartea lui Stalin, am
tãbãrât pe Hruºciov, sã rezolvãm cu retragerea consilierilor
ºi a trupelor din þarã. N-a fost uºor...
Povesteºte. Se întoarce în timp, la anii 45-46, la
„sumanele negre“ ale lui Maniu, povesteºte cum a fost
rãnit de „elementele legionare ºi naþional-þãrãniste“ la
Malaxa. A cam obosit. Îmi spune cã la ora 20.30 aºteaptã
pe cineva. Îi spun cã nu vreau sã abuzez. Mã conduc
amândoi pânã la ieºire ºi la despãrþire ambii mã roagã sã
mai trec pe la ei. O voi mai face? Nu ºtiu. ªtiu cã aceastã
primã întâlnire mi-a lãsat un gust amar...

Constantin Gherghinoiu

*
stafia timpului vine din viitor,
ea are un trecut al sãu viitor,
ea are un prezent al sãu viitor,
stau pe buza secundei ca pe buza prãpastiei, la
picioarele mele, ce piere
melodioasã, dragostea mea! ce irosire!,
din viitor vine moartea verde ºi mãtãsoasã ca iarba.
de pe mormântul meu viitor îºi face casã Oarba.
din trecut vine cineva verde ºi mãtãsoasã
ºi mã duce, oare unde mã duce aºa de cu ziuã,
dragostea mea? în ce casã?
oare unde mã duce durerea asta mãtãsoasã ºi verde,
dragostea mea?

*
vine vuiet de dealuri.
marea se întoarce din larguri. Pe maluri
înecaþii întind mâini mânjite de vânt,
eºti pãmânt, îmi strigã marea, pãmânt;
aºtept veºti, doar ele sã mã ridice.
mã ridic.
marea doarme pe þãrm ºi zice:
nimic. nimic,
domnule conte ºi de pãmânt.
mã uit la domnul conte, are buzele mânjite de vânt.
trec peste þãrmuri amândoi deopotrivã,
buzele mele sunt doar vânt ºi derivã.

*
ºi am strigat a doua oarã în deºertul inimii mele:
nu mã deosebesc de plante,
construiesc alt univers ºi alte bacante –
alai, un gnom lângã mine þopãie vesel, întreabã: viaþã
mai ai?
nu, îi rãspund.
pãmântul continuã sã se rostogoleascã în goluri, rotund.
devin exterior acestui trup, bietul trup. bietul trup,
cu rãdãcini ºi frunze îl astup.
golul ce las în urmã murind, plânge. De crãcile noduroase
mã prind. Sunt
ramurile instinctului. sunt vântul. Cu el mã rostogolesc.
cu pãmântul.
în urmã rãmâne doar umbra. doar Cuvântul

*
am prevãzut cã nu sunt. cã nu voi fi. cã nu mi-este
îngãduit sã fiu.
am luat soarele zurliu,
el îmi dãduse coate ºi semne,
el a trimis zeiþe dezgolite de trup sã mã-ndemne
la cumpãtare. le-am spus: priviþi, îmi înfrunzeºte
sfârºitul,
zenitul
se preface cã nu mã vede.
tu, dragostea mea, tu sã-mi fii Arhimede,
ºi cercuri mari sã desenezi între inima mea ºi barbari,
între aºtrii orbi ºi ochii mei amari

Foto: Gheorghe DOBRE
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Marian ªTEFAN

BASARABIA –ROMÂNIA.
ISTORII PARALELE (V)
Pe mulþi îi va fi mirat titlul serialului publicat de
subsemnatul în paginile acestei reviste. Aºa cum mulþi
vor fi miraþi cã recidivez. În cele cinci episoade am
prezentat mãrturii documentare din care rezulta
limpede cã istoria Basarabiei a avut percepþii diferite.
Una era istoria negrãitã, dar pãstratã în conºtiinþa
populaþiei ºi transmisã, aº spune ereditar, din
generaþie în generaþie, alta era percepþia cercurilor
conducãtoare comuniste care, din motive de
oportunitate, au exclus-o din istoria oficialã a patriei,
dar au utilizat-o ca argument în „rãzboiul“ lor de
independenþã faþã de Moscova.
Titlul de faþã, cred eu, este pe deplin explicat în
paginile extrase dintr-un scurt jurnal redactat în cursul
unei cãlãtorii pe care am fãcut-o în Republica
Moldova, în luna mai 1991. Aº fi fost fericit dacã
evenimentele ce au urmat nu ar fi confirmat multe din
impresiile mele…
„Duminicã, 17 mai 1991. Zilele trecute, C.
Popiºteanu m-a anunat cã m-a inclus pe lista ziariºtilor
care îl vor însoþi pe preºedintele Ion Iliescu în cursul
vizitei pe care o va face în Republica Moldova. Sigur
cã m-am bucurat. Eram curios sã vãd cu ochii mei
miracolul ce se petrecea acolo. Mulþi dintre cunoscuþii
ºi prietenii mei fuseserã în Basarabia ºi se întorseserã
cu impresia cã unirea plutea în aer, chestie de luni…
Aºadar, la ora 13, cum fusesem anunþat, sunt la
Palatul Cotroceni, în faþa intrãrii, acolo unde în alte
vremuri era fosta gardã regalã. Conform obiceiului
meu þãrãnesc (sãnãtos, de altfel), ajung pe la 12.30.
Nu e încã nimeni. Întreb paza ºi primesc relaþiile
necesare. Dupã un timp, încep sã aparã ºi ceilalþi. Nu
cunosc pe nimeni. Vin ºi douã doamne care rãspund
de grup. Soseºte ºi autobuzul ºi ne ocupãm locuri.
Cei care se cunosc formeazã grupuleþe. ªoferul bun,
autobuzul nou, spaþios, elegant. Fumãtorii sunt rugaþi
politicos sã se abþinã între popasuri. Stau în spate,
unde este mai liber. La un moment dat, un tip ia
microfonul ºi spune cã ar fi bine sã ne cunoaºtem
între noi. Astfel aflu ziarele reprezentate: Curierul
naþional, Tineretul liber, Libertatea, Românul, Expres,
Dimineaþa, Azi, Realitatea româneascã, Cuvântul
libertãþii (Craiova), ROMPRES, Radio. Cel care mi se
pãruse cunoscut, constat cã e într-adevãr Mirvea
Radu-Iacoban (reprezintã Românul). Intrãm în vorbã.
Ni se ataºeazã ºi cel pe care, ulterior, am aflat cã îl
cheamã Dan Lupescu ºi e redactor ºef al Cuvântului
libertãþii.
Traseul: Bucureºti-Buzãu-Râmnicu Sãrat-FocºaniTecuci-Adjud-Bârlad-Huºi. Pe drum, traversând
Bãrãganul ºi Moldova, ne întâmpinã un peisaj
dezolant, cu mii de hectare de teren lãsat în paraginã.
Seara ajungem la Huºi, unde ni s-au rezervat locuri
la un hotel.
Luni, 18 mai. Dimineaþa, devreme, pornim spre
Chiºinãu, unde trebuie sã ajungem în jur de ora 9. La
8 suntem la vamã. Grãnicerul e rus. Un bãieþel cam
obrãznicuþ, exact cum îi stã bine unui rusnac: pe
creºtetul capului poartã un chipiu imens, cu cozoroc
minuscul, ce pare pus în glumã tocmai pe creºtetul
capului. Constat cã toþi ceilalþi au paºapoarte, eu nu.
Mi se spune cã nu-i nimic, sã arãt buletinul. Rusnacul
îl rãsfoieºte, mã þintuieºte cu priviri sfredelitoare ºi,
într-un timp îmi restituie actul. Am un sentiment ciudat
în faþa acestui micuþ semen. De fapt, cred cã-i o
reacþie provocatã de uniforma sovieticã pe care încã
o poartã grãnicerii basarabeni.
Plecãm mai departe. Parcã am intrat în altã lume.
Peste tot verdeaþã, ogoare lucrate, curãþenie, drumul
destul de bun, iar satele rãsfirate pe vãi ºi coline au
multe case noi. Lume pe câmp la muncã, în contrast
cu imaginea pe care mi-o construisem eu în minte
despre ce ar putea sã fie Basarabia. Surpriza este ºi
mai mare când ajungem la Chiºinãu: oraº mare, curat,
cu multã verdeaþã ºi, dacã te împaci cu gigantismul
arhitecturii staliniste, poate fi chiar frumos. În orice
caz, poþi respira ca lumea, iar curãþenia îl face un fel

de prinþ faþã de Bucureºti.
Suntem cazaþi la cel mai mare hotel, «Codru», pe
strada Kiev nr. 127. Ocup, împreunã cu Dan Lupescu,
camera 703. Organizarea noastrã tradiþionalã:
brambureala. Nu se ºtie dacã nu va trebui sã ne plãtim
hotelul; în orice caz, în cursul ºederii noastre aici –
douã zile – nu ni se asigurã masa. Trebuie sã ne
descurcãm cum putem. Mie Popiºteanu îmi spusese
cã totul era aranjat, cã eu va trebui sã-mi plãtesc
hotelul la Huºi, la ducere ºi la întoarcere. Nu am nici o
rublã la mine, are Lupescu vreo 3.000, cu care a venit
de acasã; el îmi spune însã cã mã pot descurca ºi cu
leii… Mã rog, trec peste aceste amãnunte penibile.
La ora 10.45 delegaþia românã depune o coroanã
de flori la Monumentul lui ªtefan cel Mare. Plouã des
ºi rece, noroc cã sunt bine îmbrãcat ºi am ºi umbrelã.
Câteva sute de oameni. Preºedintele Iliescu se
apropie de noi (sunt împreunã cu Mircea Radu
Iacoban), ne întinde mâna, apoi unui grup de localnici,
între care sunt mulþi bãtrâni. În clipa în care Iliescu se
apropie de ei, încep sã strige: „Unire!“, „Unire!“ Par
un pic cam izolaþi. Îmi este milã ºi ruºine. O mânã de
bãtrâni se strãduie sã ne trezeascã în suflet
sentimentul naþional. Mi se par atât de fragili ºi
atemporali. Biete ilustrate dintr-un timp istoric al altor
generaþii, cu altã educaþie ºi alte idealuri. Mã uit la
tinerii gazetari cu care am venit de la Bucureºti ºi mã
întreb dacã ei pricep ceva din ceea ce vãd ºi ascultã...
La ora 13, are loc o scurtã întâlnire a celor doi
preºedinþi cu presa. Iliescu îmi displace tot mai mult,
în schimb, îi place lui tot mai mult sã se audã vorbind.
Snegur, mai sobru, mai simplu, dar stãpân pe el;
comuniºti amândoi, dar Iliescu e un comunist cam
filfizon, Snegur e unul trecut prin ºcoala cominternistosovieticã din care puteai, dacã erai deºtept, sã înveþi
multe lucruri folositoare în viaþã, îndeosebi fãþãrnicia.
Ambii rãspund unor fleacuri de întrebãri, strãduinduse sã ascundã cât mai bine ceea ce vor în realitate ºi
ceea ce pot face cu adevãrat. O singurã idee este
clar exprimatã: nu se va semna Tratatul de frãþietate,
cum se crezuse de cãtre toatã lumea (încã nu e bine
gândit, trebuie serios analizat etc.), ci mai multe
convenþii economice ºi culturale, care pun temelii
tratatului...Din vorbele lor meºteºugite rezultã limpede
cã raporturile româno-basarabene sunt influenþate de
factori externi, îndeosebi situaþia din fosta Uniune
Sovieticã. E limpede cã România se teme, iar
Basarabia nu are încredere în România...
Dupã depunerea coroanei de flori la statuia lui ªtefan
cel Mare, ziariºtii avuseserã un moment de rãgaz pânã
la ora 13. Am profitat ºi, împreunã cu Lupescu (îmi
spusese cã mai fusese la Chiºinãu), ne plimbãm prin
oraº. Intrãm prin magazine (scumpete mare!). Prima
constatare: rusificarea a lucrat adânc ºi temeinic.
Tuturor, ºi celor mai buni ºi curaþi basarabeni, le este
peste mânã sã vorbeascã româneºte. Chiºinãul e locuit
de peste 700.000 de oameni, dintre care 40% sunt
ruºi sau rusofoni, din rândul cãrora s-au recrutat
lucrãtorii din aparatul de stat, inclusiv armatã ºi poliþie.
Aparent sunt corecþi ºi cuminþi, se declarã în primul
rând basarabeni, dar îmi dau seama cã nu le face
deloc plãcere ce se întâmplã. În fond, nu faptul cã
moldovenii se declarã ceea ce sunt – români –, ci
privirile unora dintre aceºtia peste Prut, spre Iaºi ºi
Bucureºti, le provoacã îngrijorãri privind situaþia lor
viitoare. Cei care vor unirea cu România nu sunt, cum
cred unii din þarã, cei mai mulþi; nu, unioniºtii reprezintã
un curent ºi o orientare a intelectualilor basarabeni,
dar nu a întregii intelectualitãþi, ci a unei pãturi destul
de subþiri, a celei care nu a fost deznaþionalizatã ºi
absorbitã de imperiu. Masa populaþiei, îndeosebi
generaþiile de pânã în 50 de ani, este apaticã,
dezorientatã, nu ºtie cine este, graþie teribilei acþiuni
de rusificare la care a fost supusã. Cei mai mulþi vor
independenþa Basarabiei ºi mai ales pãstrarea unor
relaþii bune cu Rusia, de care au învãþat temeinic sã
se teamã. Adevãrul dramatic este cã, pe ambele
maluri ale Prutului, teama de Rusia este infinit mai
mare decât dorul ºi dragostea de România.
Din pãcate, realitãþile mã confirmã. Dup-amiazã se
viziteazã întreprinderea «Agromaºina». Prezintã o
expoziþie de maºini agricole (foarte modestã!). Curtea
e plinã de muncitori. La apariþia noastrã, nici un

entuziasm, nici o tresãrire. Ne împrãºtiem printre
oameni, discutãm. Foarte puþini sunt români ºi ºtiu
româneºte. Nu vor unirea, cicã nu-i momentul. Vor
relaþii, colaborare...
Ministrul nostru de Externe, Adrian Nãstase,
apropiindu-se de grupul de ziariºti, este abordat de
doamna Rodica Avram de la Curierul naþional ,
reproºându-i cã suntem lãsaþi de izbeliºte, cã suntem
rupþi de foame, pentru cã nimeni nu ne-a asigurat
masa. Nãstase îl cheamã pe ambasadorul nostru la
Chiºinãu ºi îi spune sã rezolve problema într-un fel.
Acesta se cam codeºte. „ Domnule, rosteºte grav
ministrul, nu ºtiu, dar trebuie s-o rezolvi; am sã verific!“
Râdem, facem haz de necaz, treabã la care ne
pricepem de minune. Mã întreþin cu Neagu Udroiu de
la ROMPRES, pe care îl cunosc de mulþi ani. Îmi spune
cã Iliescu a venit cu tot ce îi trebuie de la Bucureºti,
inclusiv „gorilele“ de rigoare (bãieþii ãia cu salopete
negre din piele ºi cu berete negre, pe care îi priveam
cu admiraþie crezând cã sunt basarabeni, îmi spune
cã sunt ai noºtri; veniserã cu douã zile înainte, au fãcut
recunoaºterea terenului ºi repetiþii cu fraþii noºtri, care,
sãracii, nu ºtiu nici mãcar cum se circulã într-un convoi
oficial!).
Vizitãm, apoi, fabrica de televizoare «Alfa». Aceleaºi
banalitãþi. Mã plictisesc. Un episod amuzant, totuºi.
Aceeaºi Rodica Avram se dã pe lângã preºedintele
Iliescu ºi-i spune:
– Domnule Preºedinte, nu vã supãraþi, ne-om uni,
nu ne-om uni, dar colacul e al ziariºtilor! Era vorba
despre colacul cu care, dupã tradiþie, fusese primit
preºedintele la sosire. Acesta a zâmbit, a luat colacul
ºi i l-a pus în braþe. Lumea s-a amuzat, dar cât ai bate
din palme a fost înfulecat de ziariºti. S-a instituit o
regulã pentru a doua zi, când toþi colacii lui Iliescu au
fost devoraþi de ziariºti.
Marþi, 19 mai. La ora 8 dimineaþa plecãm spre Bãlþi.
Ajungem aici, dupã o scurtã oprire la Floreºti.
Bãlþi e un orãºel dupã tipic rusesc, în care se
vorbeºte doar accidental româneºte. Vizitãm o fabricã
de blãnuri, unde se desfãºoarã ºi o paradã a modei.
Când auzi preþurile modelelor prezentate te apucã
ameþeala. Cucoana care prezintã modelele vorbeºte
în limba rusã ºi nu se face traducere, ceea ce mi se
pare o neglijenþã sfidãtoare.
De aici suntem duºi sã vizitãm sediul nou al Teatrul
Naþional „Vasile Alecsandri“. Clãdire frumoasã,
atmosferã plãcutã. Vorbeºte Ion Iliescu: cam mult, face
pe intelectualul care se pricepe la toate (meteahnã
veche româneascã!). Snegur vorbeºte scurt ºi cu haz.
Apoi, preºedintele e invitat sã serveascã dejunul. Dar
noi? Nimeni nu ne spune nimic. Cu Dan Lupescu ºi
un confrate de la ROMPRES încercãm sã mergem la
un restaurant. Nimerim chiar în localul unde erau
aºteptaþi cei doi preºedinþi; un poliþist ne conduce la
un alt restaurant, pregãtit sã serveascã – contra cost
– masa pentru ziariºti. Nouã nu ne spusese nimeni
nimic. Intrãm. Curând apare ºi autobuzul cu ceilalþi
colegi. Mâncãm bine, bem o bere, plãtim ºi plecãm
spre Chiºinãu. Colegii care reuºiserã sã discute cu
localnici ne spun cã nici nu vor sã audã despre unire;
cicã ei se înþelegeau bine cu ruºii, aveau de toate,
acum e rãu...
Ajunºi la Chiºinãu, participãm la semnarea
documentelor oficiale ºi la conferinþa de presã de
dupã. Totul într-o atmosferã de acrã banalitate...”
Acum 23 de ani, când aºterneam pe hârtie aceste
impresii fugare, mã suspectam de subiectivisme ºi
idei preconcepute. Asãzi îmi dau seama cã atunci se
consuma din nou un moment important al istoriei care
ne gãsea complet nepregãtiþi: nu fãcusem nimic sau
mai nimic pentru a se întâmpla ceea ce mulþi credeau
cã trebuia sã se întâmple. Exact ca în proverbul acela:
„Dumnezeu îþi dã, dar nu îþi bagã în traistã!“
Sã încetãm a mai da vina pe alþii. Istoria pe care o
trãim nu poate fi altceva decât suma faptelor noastre!
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Alexandru Bulandra

Isus ºi Proiectul
Asaltul Cerului
O lecturã profanã a Evangheliei dupã Matei din Noul
Testament
Eseu
Moto: „...cã nimic nu este acoperit care sã nu iasã la
ivealã ºi nimic ascuns care sã nu ajungã
cunoscut.”
(Isus, „Evanghelia dupã Matei” 10,26)
(continuare din numãrul trecut)
V. Proiectul Asaltul cerului
1. Caracteristici generale
Criza credibilitãþii transpunerii în realitatea umanã
imediatã a vestirilor profetice ºi cãutarea unor noi forme
de întãrire a impactului mesajului profetic asupra
credincioºilor este contextul general în care se înscrie
scopul strategic al Proiectului Asaltul cerului iniþiat de
Isus: o creºtere a efectului mesajului divin pânã la
maximizarea lui concretizatã în crearea condiþiilor pentru
mântuirea poporului ales.
Al Doilea Isaia i-a dezvãluit planul lui Dumnezeu iar
Iezechiel i-a sugerat cum sã-l transpunã în Proiectul
sãu personal. De la cei doi profeþi ai exilului babilonian
Isus a mai aflat cum este Dumnezeu, cum se
reveleazã el oamenilor, ce gânduri are, ce-i place. Se
pun faþã în faþã Planul lui Dumnezeu ºi hotãrârea
nestrãmutatã a Tatãlui ceresc de a-l realiza, pe de o
parte, ºi Proiectul lui Isus împreunã cu credinþa lui
absolutã cã el este acela care îl va duce la îndeplinire,
de cealaltã parte. Isus apare la fel de decis ca ºi
Dumnezeul care îl inspirã. Credinþa lui Isus în el însuºi
ca izvor nesecat al puterii sale de acþiune reprezintã
elementul fundamental al rolului sãu în Proiect. Mesajul
lui Isus este foarte tranºant; el a venit sã împlineascã
ceea ce s-a vestit ºi nu s-a realizat încã: „5,17 N-am
venit sã stric, ci sã plinesc.”
De ce a trebuit ca Isus sã iasã în lume ? El nu putea
sã ajungã la Dumnezeu din solitudinea unei vieþi de tip
monahal ?
Nu, întrucât planul lui Dumnezeu din Al Doilea Isaia
nu privea numai o persoanã, oricât de valoroasã ar fi
fost ea, ci întreaga colectivitate a poporului sãu ºi chiar
mai mult, toate neamurile: „45,21. Nu este alt Dumnezeu
afarã de mine. Dumnezeu drept ºi izbãvitor nu este altul
decât mine ! 22. Întoarceþi-vã cãtre mine ºi veþi fi
mântuiþi, voi cei care locuiþi toate þinuturile cele mai
îndepãrtate ale pãmântului !” Dumnezeul biblic, în
general, comunicã ºi colaboreazã cu reprezentanþii
excepþionali ai robilor sãi – patriarhi, profeþi -, dar obiectul
atenþiei sale este poporul. Deci un Proiect uman care
sã implineascã acest Plan divin trebuia sã aibã aceeaºi
deschidere comunitarã. Isus conduce oamenii prin
mântuire în împãrãþia lui Dumnezeu: le vesteºte noul
legãmânt ºi îi învaþã ce sã facã pentru a-l împlini.
De ce avea nevoie Isus de demnitatea divinã denumitã
Fiul lui Dumnezeu ?
El trebuia sã acþioneze în numele lui Dumnezeu,
altfel Proiectul sãu nu avea cum sã se impunã poporului
ºi conducãtorilor sãi. Ca sã fi fost profet era nevoie de o
alegere a lui Dumnezeu – care lipsea de sute de ani.
ªi atunci ?
ªi-a asumat identitatea de Fiu al lui Dumnezeu ºi un
Proiect de împlinire a Planului Sãu privitor la poporul
ales, care-i vor asigura cucerirea cerului ºi astfel, fãrã nicio
îndoialã, recunoaºterea divinã a rolului ºi statutului sãu.
Pe ce se baza ?
Pe temeiul puterilor pe care le-a primit în copilãrie ºi
prin care s-a simþit destinat de însuºi Dumnezeu pentru
aceastã misiune. Isus ºi-a propus sã obiectiveze, întrun Proiect desfãºurat la nivelul neamului, credinþa lui
intimã de Fiu al lui Dumnezeu. Într-o primã instanþã, a
trebuit sã-ºi regãseascã noua identitate în litera Bibliei
ºi mai apoi sã-ºi contureze strategia Proiectului în
funcþie de portretul sãu aºa cum s-a profilat din vestirile
profetice ºi din alte mãrturii ale cuvintelor Domnului
legate de acest subiect. Ieºirea sa în lume va fi realizatã
printr-o mare montare scenicã ce va trebui sã-l impunã
în conºtiinþa martorilor-spectatori ca Hristos Fiul lui
Dumnezeu. Ceea ce va face în continuare, folosind
tactica transmiterii de învãþãturi odatã cu sãvârºirea
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de tãmãduiri ºi alte minuni, va urmãri cunoaºterea de
cãtre mulþimi cât mai mari din poporul ales a Planului
Domnului ºi, în acelaºi timp, promovarea în rândul
oamenilor a identitãþii sale de Fiu al lui Dumnezeu iar, în
final, reconfirmarea sa ca Fiu al Sãu de cãtre Dumnezeu
Tatãl.
Problema noastrã ca cercetãtori va fi sã vedem
dacã Evanghelia ne poate ajuta sã aflãm cum ºi-a
construit Isus Proiectul noii sale identitãþi cereºti ºi al
asaltului cerului, ce mijloace a utilizat pentru a-l legitima
în faþa divinitãþii ºi a oamenilor ºi care a fost rezultatul
lui final. Rãspunsul la prima întrebare este afirmativ ºi
se bazeazã pe urmãtorul raþionament: ceea ce Isus a
conceput în afara paginilor Evangheliei va pune în
practicã în paginile sale. Deci noi putem sã vedem ce
se pune în practicã drept rezultat al fazei de concepþie.
...Gânditorii evrei au construit din cuvinte, dupã model
sumero-babilonian, fãuritori ai istoriei ca Noe ºi
credincioºi exemplari ca Iov. Era totuºi o noutate sã
proiectezi ºi sã promovezi pe scena vieþii reale un
personaj istoric în rolul Fiului lui Dumnezeu. Aºa ceva
nu se mai pomenise. Aici cuvintele trebuiau sã se
potriveascã omului propus ca protagonist ºi scenei
istorice în care va evolua.
2. Contextul istoric ºi de credinþã al apariþiei Proiectului
Cum se plaseazã Isus în istoria credinþei iudaice ?
O face foarte direct, oarecum pe nepregãtite, prin
douã afirmaþii scurte: “11,12: Din zilele lui Ioan
Botezãtorul pânã acum împãrãþia cerurilor se ia prin
asalt, iar cei care dau asaltul o cuceresc. 13. Cã toþi
proorocii ºi Legea au proorocit pânã la Ioan.” Cronologia
conþinutului celor douã judecãþi ne determinã sã
inversãm ordinea versetelor: mai întâi vom aºeza ceea
ce s-a întâmplat pânã la Ioan (13) ºi apoi ce se va
petrece odatã cu Ioan (12).
Dacã gândim cele douã evenimente în aceastã
curgere temporalã, observãm o anumitã legãturã dintre
ele, primul pregãtindu-l sau fãcându-l posibil într-un
anumit fel pe al doilea: ce spune Isus despre perioada
cu legea ºi profeþii este urmat – ca o consecinþã - de
apariþia ideii asaltului cerului. Aºa putem sã ne dãm
seama cã Isus se referã de fapt la relaþia oamenilor cu
Dumnezeu în cele douã etape istorice: în prima perioadã,
Domnul era aproape de oameni prin conducãtorii lor,
implicându-se direct în diriguirea poporului lui Israel; la
Lege, prin Moise ºi coborârea lui Dumnezeu pe muntele
Sinai, iar la prooroci, prin alegerea ºi împuternicirea
acestor mesageri ai sãi între fiii poporului ºi liderii lor;
oamenii nu simþeau nevoia sã se urce la cer, deºi s-a
întâmplat ca un om, proorocul Ilie, sã fie înãlþat cu
vifor la cer (IV Regi, 2); în a doua perioadã istoricã,
dupã ultimii profeþi, exerciþiul comunicãrii directe a omului
cu Dumnezeu trece în uitare ºi, odatã cu el, se evaporã
ºi efervescenþa spiritualã generatã de acest dialog în
mintea profetului care, prin acþiunea lui agitatoricã între
credincioºi, alunga letargia spiritului ºi credinþele
idolatre. Omul nu mai este confirmat de Dumnezeu ca
partener valabil.
Perioada care începe cu Ioan ºi Isus aratã o posibilã
reacþie a oamenilor faþã de lipsa îndelungatã a lui
Dumnezeu din viaþa lor. Nu mai putem trãi fãrã
Dumnezeu ! - este strigãtul care se aude din glasul lor.
(Iar dezbaterea din sânul comunitãþii eseniene, cu fraþii
Ioan ºi Isus în prim- plan, putea continua dupã cum
urmeazã.)
ªi dacã Dumnezeu ne-a uitat, trebuie sã ne facem
simþitã dorinþa noastrã de a-l avea aproape de noi !
E cazul sã ne întrebãm ºi despre motivul acestei
îndepãrtãri divine !
Dar îl ºtim cu toþii ! Vedeþi numai mesajele ultimilor
mari profeþi ! Cum ne-a pedepsit Dumnezeu, cum ne-a
certat iar ºi iar ! Liniºtea cu care cerul ne apasã e tot o
sancþiune – poate cea mai greu de suportat. Ca ºi cum
am devenit un popor fãrã Dumnezeu !
Dar cum sã facem sã-i aducem iar lângã noi vorbele
ºi grija lui ?
Sã ne pocãim – cum ne-a cerut de atâtea ori ! Sã-i
respectãm Legea ºi vestirile proorocilor ! ªi el ne va
mântui.
Profeþii n-au mai vorbit de atâta vreme !
De ce Dumnezeu n-a mai pus în gura lor nicio vestire?
Poate cã El vrea sã se împlineascã ceea ce deja a
spus pânã acum.
Dar profetul prin care a vestit nu mai este în lumea

aceasta, ca, eventual, Dumnezeu sã coordoneze prin
mijlocirea lui realizarea lucrurilor planificate.
ªi dacã n-a mai apãrut niciun profet, înseamnã cã
Dumnezeu a renunþat la serviciile lor !
Cu siguranþã ºi-a dat seama cã, pentru o asemenea
întreprindere, îi trebuie un altfel de om. Cineva ºi mai
apropiat de el, ºi mai puternic, ºi mai implicat în ceea
ce face. Ca ºi cum ar fi El însuºi într-o formã umanã.
Un Fiu al Omului ºi Fiu al lui Dumnezeu în aceeaºi
persoanã.
…Deºi de la profeþiile lui Al Doilea Isaia trecuserã
cinci secole ºi jumãtate, în mintea lui Isus parcã ar fi
fost ieri, aºa de proaspete îi fremãtau ca niºte germeni
gata sã încolþeascã. Dumnezeu a vestit atunci, dar
vestirile lui au rãmas actuale, nefiind încã împlinite.
Cum se face cã pânã acum nimeni nu a simþit aceastã
neîmplinire ca pe o lipsã ?
Nu mai este de aºteptat ! Nu vedeþi cã însuºi Dumnezeu
a dat semnalul de trecere cãtre împlinirea lor !
Cum sã facem ca sã le înfãptuim? - aceasta-i
întrebarea!
Poate Dumnezeu însuºi a lãsat rãspunsul pe seama
oamenilor.
Ori a unui ales ?
Doar un ales al lui Dumnezeu ºi-ar putea asuma o
asemenea sarcinã !
ªi cine ar putea fi acela ? – se vor fi întrebat Ioan ºi
Isus.
Fiul lui David, ori Ilie, chiar ºi Hristos însuºi ! – ar fi
rãspuns Isus. Mã voi pregãti pentru aceastã misiune
cât voi putea eu mai bine ºi voi reuºi astfel sã dãrâm
zidul de tãcere care înconjoarã împãrãþia cerului,
determinându-L pe însuºi Dumnezeu sã recunoascã în
mine împlinirea propriei sale vestiri, de care nu avea
cum sã uite. Eu cuceresc împãrãþia cerului atacând-o
prin poarta pe care se aºteaptã intrarea veºtilor despre
împlinirea în lumea oamenilor a propriilor vorbe
prevestitoare. Iatã, Doamne, venim, dupã cum þi-a
fost chemarea !
Aici este de notat o observaþie. Un om care se ºtie
dintr-o experienþã anterioarã – dintr-o altã formã de
existenþã -, cã este Fiul lui Dumnezeu, nu-ºi va fi pus
problema unui asalt al cerului. Pentru el cerul este casa
oricând primitoare ºi nu o cetate cu ziduri înalte ºi porþi
ferecate. Dar pentru un om care ºtie cã ºi-a asumat
identitatea Fiului lui Dumnezeu, legitimarea acestui act
va trebui fãcutã prin cucerirea cerului ca atenþie ºi
acceptare a ei de cãtre Tatãl divin. Îþi trebuie o
fundamentare foarte solidã a acestei identitãþi precum
ºi o strategie de promovare a ei. Este un fel de a forþa
mâna lui Dumnezeu printr-un Proiect care preia
elementele unui posibil Plan divin pentru a le împlini în
viaþa oamenilor. Raportul central va fi între Planul lui
Dumnezeu privindu-l pe Hristos ºi Proiectul al cãrui
realizator ºi agent principal este Isus.
Lucrurile stau sub sabia lui Damocles: dacã Isus, un
pãmântean credincios, nu reuºeºte sã cucereascã
împãrãþia cerurilor prin Proiectul început cu Ioan Botezãtorul
ºi numit asaltul cerului, atunci el nu va fi recunoscut de
Tatãl ceresc drept Fiul Sãu divin.
Tãcerea de peste o jumãtate de mileniu a lui Dumnezeu
în raporturile cu oamenii ne obligã sã-i atribuim numai lui
Isus acest travaliu de gândire ºi concepþie. Cã el a fost ºi
predestinat prin calitãþile sale sã îndeplineascã acest rol –
tocmai asumarea lui o dovedeºte.
Cu cine sã semene, pe cine sã aibã ca model, dacã nu
pe Dumnezeul din cer ?
Acum cele douã afirmaþii din capitolul 11, versetele 1213, par mai explicite: Asaltul cerului este o perioadã din
istoria credinþelor iudaice care a început odatã cu botezul
ºi predicarea pocãinþei de cãtre Ioan Botezãtorul pe malul
Iordanului ºi continuã pânã în prezent, când eu, Isus, Fiul
Omului, propovãduiesc cuvântul Domnului. Prin ceea ce
facem ºi spunem, noi am început asaltului împãrãþiei lui
Dumnezeu ºi o vom cuceri.
Din ce spune Isus ucenicilor, înþelegem cã el deja se
aflã angrenat în mecanismul de funcþionare al Proiectului
Asaltul cerului. Ceea ce le destãinuie a gândit ºi a testat
înainte, în perioada de concepþie ºi a probelor aºa-zise de
laborator, a simulãrilor ºi pregãtirii personale. Acum Isus
vrea sã-i conecteze ºi pe ei la Proiectul sãu atât de ciudat.
(urmare în numãrul viitor)
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ÎN AMINTIREA
PROFESOAREI MARIA HANÞ
DIN URZICENI
În ziua de 8 iulie 2014 ne-a pãrãsit vrednica profesoarã de
geografie Maria Hanþ din municipiul Urziceni. A fost nu doar
un cadru didactic de valoare dar ºi cel mai longeviv din
învãþãmântul liceal din Urziceni, dânsa funcþionând de la
înfiinþarea primului liceu din acest oraº.
A vãzut lumina zilei în ziua de 10 octombrie 1927 în
comuna Sãrãþeni, plasa Cãzãneºti, judeþul Ialomiþa, în
familia Tudoran care avea mai mulþi copii. La Sãrãþeni
urmeazã ºcoala primarã, dupã care se înscrie la Liceul
Teoretic de Fete “Sfântul Gheorghe” din oraºul Cãlãraºi,
reºedinþa de atunci a judeþului Ialomiþa. Aici a urmat profilul
real, cursurile terminându-le în anul 1947.
Atrasã de studiul fenomenelor care au loc în naturã, Maria
Tudoran îºi va continua studiile la Universitatea din Capitala
þãrii, unde, în toamna anului 1947 se înscrie la la Secþia de
Geografie a Facultãþii de ªtiinþe. Aici urmeazã doar anul I,
pentru cã dupã reforma învãþãmântului din 1948, Secþia de
Geografie este încadratã Facultãþii de Geologie-Geografie,
facultate unde urmeazã restul anilor de studii. În vara anului
1951 a devenit diplomat universiar în specialitatea
“Geografie” al Universitãþii bucureºtene care purta atunci
numele lui “C. I. Parhon”.
La 1 septembrie 1951 a primit “repartiþia în producþie” –
dupã expresia vremii – la ªcoala generalã de 7 ani (la timpul
respectiv) din oraºul Urziceni, Regiunea Ialomiþa. A revenit
astfel în apropierea meleagurilor natale. Acolo a predat
geografia numai în anul ºcolar 1951/1952.
Ulterior Urziceniul va trece de la Regiunea Ialomiþa la
Regiunea Ploieºti, iar conducerea de la Ploieºti hotãrãºte
înfiinþarea la Urziceni a primei instituþii de învãþãmânt liceal
numitã “ªcoala Pegagogicã de Educatoare”. Având în vedere
cã pe vremea aceea erau foarte puþine cadre didactice cu
studii universitare, tânãra profesoarã este transferatã la acea
ºcoalã licealã, transformatã în 1954 în “ªcoalã Medie Mixtã”.
Între timp, Maria Tudoran, se cãsãtoreºte cu inginerul Pavel
Hanþ, originar din oraºul Arad, absolvent al Facultãþii de
Agronomie din Cluj.
ªcoala Medie Mixtã s-a transformat apoi în liceu (cu
diferite denumiri în timp - de Culturã Generalã, RealUmanist, Matematicã-Fizicã, Industrial nr. 2, Teoretic),
profesoara Maria Hanþ fãcând continuu parte din corpul
didactic al acestuia. Acolo a îndeplinit ºi funcþia de director
adjunct în intervalul 1964-1970. În anii ‘80 a predat ºi la
Liceul Industrial nr. 1 din Urziceni.
Circa patru decenii apredat elevilor geografia ºi numai în
câþiva ani ºcolari a predat ºi geologia. A fost un cadru didactic
bine pregãtit, iar exigenþa sa era recunoscutã.
Dupã promovarea definitivatului în învãþãmânt, profesoara
Maria Hanþ a obþinut în 1968 gradul II cu lucrarea “Monografia
Cooperativei Agricole de Producþie Valea Mãcriºului, raionul
Urziceni, regiunea Bucureºti”.
Gradul I îl obþine dupã doi ani, în 1970, pentru care
întocmeºte lucrarea “Aspecte monografice ale oraºului
Urziceni, judeþul Ilfov”.
În anii ‘70 a urmat ºi cursuri de pregãtire la fostul Institut
Central pentru Perfecþionarea Personalului Didactic (ICPPD)
din Bucureºti.
Activitatea la catedrã s-a împletit cu elaborarea de
comunicãri ºtiinþifice ori cu caracter metodic, prezentate în
cadrul diferitelor sesiuni organizate la nivelul Regiunii Bucureºti
sau judeþului Ilfov. A fost reponsabil al “Cercului Pedagogic
de Geografie” din fostul raion Urziceni ºi apoi al oraºului
Urziceni, ocazie cu care a prezentat ºi comunicãri - de
exemplu “Integrarea geografiei în dezvoltarea contemporanã”
ºi multe altele. Un timp a condus “Comisia Metodicã de
Geografie-ªtiinþe Naturale”.
A activat intens în cadrul Societãþii de ªtiinþe Naturale ºi
Geografie iar apoi în cadrul Societãþii de ªtiinþe Geografice
din România. În cadrul acesteia a fost implicatã în acþiunea
de strângere a datelor în vederea întocmirii Dicþionarului
Geografic al Judeþului Ilfov, lucrare nefinalizatã din cauza
desfiinþãrii judeþului în anul 1981.
S-a pensionat oficial la data de 31 august 1985, deºi a mai
predat ºi în unii din anii urmãtori.
Activitatea sa a fost încununatã cu acordarea, în anul 1996,
a Diplomei de Cetãþean de Onoare al Municipiului Urziceni,
iar în 2002 a Diplomei de Excelenþã din partea Liceului Teoretic
din Urziceni.
S-a stins din viaþã la venerabila vârstã de aproape 87
de ani.
Sã ne aducem aminte, cu pioºenie, de profesoara
Maria Hanþ.
Sorin GEACU

Septembrie la Urziceni
Întâlnire între scriitori de dincoace ºi de dincolo
de Ocean, 13 septembrie 2014
Când vine Marius din America înseamnã cã vine
toamna. Sau invers... De vreo trei ani, în calendarul
scriitorilor ialomiþeni, luna septembrie are un semn
reprezentând întâlnirea cu un confrate drag aflat prin cele
lumi americane. Cu alte cuvinte, dacã e septembrie, e
Marius Stan. Semnul din calendar a prilejuit ºi anul acesta
scriitorilor care graviteazã în jurul revistei „Helis” întâlnirea
pe care o aºteptau încã de anul trecut, dupã lansarea
cãrþii „Câteva zile” semnatã Marius Stan. Timpul ºi locul
faptei: sâmbãtã, 13 septembrie 2014, Centrul Cultural
Municipal Urziceni. Gazdele noastre primitoare au fost:
Nicolae Petrache – directorul Centrului amintit ºi Alexandru
Bulandra – directorul Bibliotecii Municipale din aceeaºi
localitate. Au rãspuns apelului urmãtorii (în ordinea în care
au fost aºezaþi, de la stânga mea, într-un cerc...
aproximativ): Adrian Bucurescu, Vasile Iordache, Costel
Bunoaica, Dan Elias, Marius Stan (evident!), Gheorghe
Dobre (ºi mai evident), George Theodor Popescu, Marian
ªtefan, Titi Damian, Lili Balcan, Grigore Spermezan ºi
profesorul Ion Dumitrescu, profesor, fost deputat, fost
consilier la B.N.R, iubitor de literaturã. A, ºi subsemnata.
Ne-au onorat cu prezenþa domnul inginer Florian ºi
operatorul de serviciu de la televiziunea din Fierbinþi, care
au luat interviuri ºi au înregistrat evenimentul.
La sugestia lui Marius Stan, fiecare din cei prezenþi a
glãsuit pe teme literare, creaþii proprii, aproximativ 5
minute fiecare, unii aducând în atenþie poezia, alþii proza,
reportajul sau doar propriile gânduri ºi opinii adecvate
momentului. Au fost aproximativ trei ore în care, într-o
liniºte desãvârºitã (lucru rar când se adunã mai mult de
trei scriitori), toatã lumea ºi-a ascultat cu încântare
confraþii, dovadã cã, atunci când vrem, chiar putem. Dupã
care, Gheorghe Dobre a dat drumul la „haos”. La semnalul
sãu, organizarea s-a transformat în miºcare brownianã,
iar cei care stãtuserã rigizi în scaunele lor au migrat iute
cãtre zonele de interes: masa, expoziþia de picturã
(colecþia Nicolae Petrache), prietenii de care le fusese
dor, cu care aveau de împãrtãºit una, alta, locul de fumat
etc. În scurtã vreme (cã vorba poeþilor de americani: Time
is money), ne-am împrãºtiat fiecare de pe unde venise:
Bucureºti, Urziceni, Fierbinþi, Slobozia. America mai târziu.
Din declaraþiile „colegilor” am aflat cã unii lucreazã la
volume de poezie (Marius Stan), alþii la romane (Dan
Elias. Atenþie! S-a consemnat, nu mai puteþi da înapoi),
Titi Damian la trilogia transformatã în tetralogie, alþii...
la cine pot ºi ei. În sfârºit, dupã pupãturile de rigoare ºi
strânsul mâinilor (nu în uºã!), ne-am promis o
revedere... la anul viitor.
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 20 septembrie 2014
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Augustin Mocanu

DOUÃ NOI CÃRÞI DE
IORDAN DATCU
Personalitate prolificã de cercetãtor deosebit în câmpul
vast al culturii populare orale, impresionând print-o
prezenþã promptã ºi continuã vreme de cinci decenii,
prin seriozitate ºi prin calitatea ºi þinuta ºtiinþificã a
lucrãrilor sale, recunoscut ºi apreciat, premiat cu:
Premiul Timotei Cipariu al Academiei Române (1987);
Premiul “Ethnos” pe anul 1994 pentru întreaga activitate;
Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria A,
Literaturã, conferit de Preºedinþia României (2009) ºi cu
multe altele, Iordan Datcu ºi în anul acesta ne-a dãruit
douã cãrþi interesante:
I. JURNAL 1981 - 1989, RCR Editorial, Bucureºti,
2014, 310 pagini
II. ETNOLOGI BASARABENI, NORD - BUCOVINENI
ªI TRASNISTRIENI, RCR Editorial, Bucureºti, 2014,
272 pagini
I
Jurnalul conþine însemnãrile ilustrului etnolog Iordan
Datcu, fãcute în ultimul deceniu de existenþã a
regimului comunist, 1981-1989, perioadã comparabilã
prin desfãºurarea ºi presiunea întunericului cu cea din
obsedantul ºi mult-hulitul deceniu al ºaselea din
acelaºi secol.
Cartea “s-ar fi putut intitula <Jurnalul de la Casa
Scânteii>”, deoarece în acei ani Iordan Datcu lucra
acolo ca “redactor principal la Editura Minerva.” În acel
edificiu era concentratã o mare parte din instituþiile de
comandã ºi execuþie cu sarcini în domeniul culturii
spirituale: sedii de edituri, de reviste ºi ziare, etc, ºi
peste toate....” Consiliul Culturii ºi Educaþiei Socialiste,
Centrala Editorialã. Casa Scânteii era deci un vad unde
puteai sã întâlneºti scriitori, editori, artiºti, ziariºti, nu
numai din Bucureºti. De la unii din aceºtia am aflat
chestiuni pe care le-am notat îndatã. Am consemnat
ceea ce am trãit, ceea ce am citit, ceea ce am vãzut,
ceea ce am auzit.” (pp.5-6)
În Argument, autorul prezintã astfel conþinutul ºi stilul
cãrþii sale:
“Puþine însemnãri sunt despre colegii mei, ºi asta
pentru cã m-au interesat în primul rând chestiuni
generale, m-am raportat la o serie de evenimente
culturale. Îmi pare cã am reþinut multe aspecte
semnificative ale confruntãrii noastre, a editorilor, cu
dirijismul generalizat, cu cenzura. De asemenea , cã
am notat sistematic îngrijorarea noastrã privind cãrþile
de care rãspundeam, nesiguranþa noastrã, datoratã
deselor zvonuri privind masacrarea planurilor de apariþii,
restrângerea de personal.
Consemnãrile mele sunt de regulã lapidare ºi
neliteraturizate.” (p.6)
Considerãm cã prin câteva extrase scurte se poate
ajuta la formarea unei impresii cât de cât clare ºi realiste
asupra conþinutului cãrþii în discuþie. Iatã-le:
6 septembrie 1981 - “La televizor nu mai înceteazã
odele, marºurile, brigãzile artistice de agitaþie la ora
când abonaþii aºteaptã filmul de duminicã searã; bun
sau prost, cum e, mai des prost, dar este un film.”
22 septembrie 1981 - “Ambasadorii strãini de la
Bucureºti - spune presa strãinã - au primit aprobare sã
se aprovizioneze cu alimente de la...Ruse (Bulgaria).
Cozi...cozi...cozi...la zahãr, la ulei, la carne, la orice.
La cele mai bune cofetãrii din centrul Capitalei nu
gãseºti ciocolatã, vitrinele fiind tixite cu...sticle de
ºmpanie ºi de coniac.” (pp.20-21)
5 octombrie 1981 -”Ediþia a douã a Istoriei literaturii
române de la origini pânã în prezent, de G. Cãlinescu,
continuã sã batã pasul pe loc.Deºi se culege, la Arta
Graficã, de mai bine de un an, se aflã în bun de tipar
doar o jumãtate din lucrare.” (p.23)
3 aprilie 1983 -”Zilele trecute, un redactor de editura îi
spunea unui redactor de la o casã de filme cã
cinematografia noastrã ºchioapãtã. Cel din urmã a
replicat cã nu ºchioapãtã, ci i-au fost rupte amândouã
picioarele.” (p.49)
2 octombrie 1985 - “ Domnul Ovidiu Papadima mi-a
scris pe antologia sa de basme populare, Tinereþe fãrã

bãtrâneþe: < Colegului întru ºtiinþã ºi pasiune pentru
fenomenul literar românesc, Iordan Datcu, prieteniei
cãruia îi datorez atât de multe momente de tonificare
sufleteascã, 1 oct.1985, Ovidiu Papadima.>”
4 noiembrie 1985 -”A devenit o problemã procurarea
pâinii.Sâmbãtã, n-am gãsit pâine nici în piaþa Chibrit,
nici în Cartierul Bucureºtii Noi. Se aduce pâine, la sfârºit
de sãptãmânã, doar dupã ora 16, dupã ce au plecat
navetiºtii. Necãjiþii aceºtia nu mai pot pleca din Capitalã
cu pâine pentru familiile lor.” (p.160)
11 decembrie 1985 - “Haz de necaz: poporul român
este foarte credincios: ziua posteºte, noaptea aprinde
lumânãri iar duminica se duce la slujbã.” (p.162)
10 septembrie 1988 - “Represaliile oficialitãþilor contra
Anei Blandiana se anunþã destul de dure. I-a fost scoasã
rubrica pe care o avea la România literarã. Mai mult
decât atât, un reprezentant al Centralei Editoriale a
anunþat toate editurile din þarã sã scoatã numele poetei
din orice tipãriturã din þarã.” (p.214)
31 octombrie 1988 - “Ieri a fost ziua recoltei. În ziare,
un amplu mesaj, de o jumãtate de paginã, cãtre þãrãnime.
În piaþã însã sãrãcie ca de obicei.”(p.216)
11 noiembrie 1988 - “Dupã un ºir de palide participãri
la târguri internaþionale ale cãrþii, România face marea
greºealã de a nu mai participa deloc la astfel de sãrbãtori
ale cãrþii, aºa cum s-a întâmplat recent la târgul de carte
de la Frankfurt, cel mai important din lume ºi cel mai
vachi (40 de ani).La ultima ediþie au participat 97 de
þãri. Albania da, iar România, nu.” (p.p218-219)
II
În cele vreo 46 de materiale publicate din 1991 pânã
în 2013, care compun volumul despre etnologii români
din fostele teritorii sovietice: Basarabia, Bucovina de
nord ºi Transnistria, Iordan Datcu alungã valurile de
negurã ºi minciunã de pe realitate ºi scoate la luminã
adevãrul privind tradiþiile culturale româneºti, lupta
necontenitã ºi sacrificiile, uneori urcând cãtre cel
suprem, ale multor intelectuali pentru studierea, apãrarea
ºi salvarea acestora în faþa mãsurilor de rusificare impuse
de autoritãþile de ocupaþie prin fel de fel de metode.
Domnia Sa îºi caracterizeazã, astfel, conþinutul lucrãrii
ºi diversele formule de texte utilizate pentru punerea lui
în valoare: “...am scris, de-a lungul anilor, studii, articole,
recenzii, am alcãtuit bibliografii ºi am publicat documente
despre etnologi din Basarabia, nordul Bucovinei ºi
Transnistria.” (p.7)
Compusã în întregime din texte destinate publicãrii
imediate în periodice de orientare cultural-ºtiinþificã ºi
literarã, cartea se citeºte cu interes, curiozitate ºi
plãcere, deoarece aduce în faþa noastrã imaginea unei
lumi de care ne simþim legaþi sufleteºte, dar, datoritã
vitregiei vremurilor în care ne-a fost dat sã trãim, aproape
necunoscutã multora dintre noi.
Pe mãsurã ce lectura înainteazã, în faþa privirilor
noastre interioare prinde viaþã o veritabilã trecere în
revistã a periodicelor cu existenþã mai lungã sau
efemerã care s-au angajat în lupta pentru adevãr, cum
au fost: Pagini bararabene, Viaþa Basarabiei, Tribuna
românilor transnistrieni, Mãrgãritare basarabene,
Moldova nouã etc, cãrora li se adaugã publicaþiile
subvenþionate de statul român - Buletinul Institutului
Social din Basarabia ºi Buletin ªtiinþific, editat de
Muzeut de Stat din Chiºinãu.
Citind diferitele materiale care alcãtuiesc volumul, vom
descoperi o mulþime de intelectuali care s-au dedicat cu
trup ºi suflet cercetãrii culturii populare din regiunile în
discuþie, au muncit ºi luptat pentru cunoaºterea ºi
dezvãluirea adevãrului, aducând fiecare contribuþia lui
specificã. Enumerãm alfabetic o serie de nume în
speranþa cã nimeni cunoscut nouã n-a rãmas uitat:
Dimitrie Balaur, Nicolae Bãieºu, Grigore C. Bostan,
Grigore Botezatu, Ion Buzdugan, Victor Cirimpei, Tatiana
Gãluºcã-Cârºmariu, care îºi delarã crezul spunând: Eu
nu trãiesc decât pentru Basarabia; Tudor Colac,
Constantin Eretescu, Gheorghe V. Madan, Alexei
Mateevici, Nichita P. Smochinã, Vasile ªoimaru, Petre
V. ªtefãnucã, Elena Niculiþã Voronca.
În speranþa cã am reuºit sã atrag atenþia asupra
problematicii acestor douã cãrþi, le urez cititorilor lecturã
plãcutã ºi folositoare.

Dorina ªIªU

Puþinã cruzime azi
Uneori privesc la mine în oglindã ºi mã întreb de ce
nu mai arãt cum arãtam acum un an sau doi. De ce
chipul ia o altã formã ºi de ce nu-l mai pot întoarce, nu
ºtiu. Alteori vreau sã scriu ºi nu-mi trece nimic prin
cap. Pare totul atât de gol încât ºi totul acela de nimic
la care mã gândesc, pare un fulg. Privesc la oameni ºi
le ascult cuvintele. Nu trag concluzii pentru cã nu sunt
adepta judecãþilor din oficiu, dar îmi place sã compar
personalitãþile. Apoi, cu o uºoarã teamã, privesc iarãºi
în mine. ªi caut. ªi caut. Nu gãsesc nimic în comun cu
ceilalþi ºi-atunci mã întreb serios dacã eu sunt un om
normal. ªi-apoi ce treabã am cu restul lumii? Facã
fiecare cum o vrea ºi când o vrea. Sã las frumuseþe de
viaþã sã prindã riduri? Pãi, uitã-te la mine! Ei, ce vezi?
- Pãi, ce-ai vrea sã vãd?
- Vezi ce se vede, nu ce-þi dau voie sã vezi. Da’ cu
cine naiba vorbesc? Ar fi ceva sã mi se rãspundã cã
este conºtiinþa. Unde suntem aici? Pe marginea
fantasticului? Pãi ce, vreau io sã ameþesc cititorul cu
chestiuni filosofice, mici dulcegãrii, dar mari metafore,
pentru a... A, ce? Nu, fraþilor, vorbesc singurã. Parcã
aº face doar eu asta. Hm, m-aº minuna grozav!
Când vine o altã zi în viaþa mea, chinurile cuvintelor
apar sprintene la orizont. Se hlizesc duºmãnoase la
mine, ºi, printre dinþi, fantastice blesteme revarsã. Nu
e uºor sã vieþuieºti cu fãþarnicele chinuri. Nu dor. Nu
vã gândiþi la durere. Astea te scormonesc în suflet ºi,
aci îi dã o stare de euforie, aci îi dã o stare de jale.
Sunt afurisite rãu. Trebuie sã fii un straºnic om sã le
biruieºti sau mãcar sã te prefaci cã nu-þi pasã. Gândirea
trebuie sã fie articulatã, dar vezi tu, atunci când, în
gând, spui gândirea mea trebuie sã fie articulatã, ei
bine, un alt afurisit de gând vine peste ºi repetã:
articulatã, apoi întreabã: articulatã?, apoi rãspunde: da,
da, articulatã rãu, apoi râde: articularea lu’ cârnat prãjit,
ha, ha, ha, ha! Iute, sã nu te domine chinurile, îþi propui
sã-þi aduci aminte de ceva frumos din trecutul tãu uman
ºi sigur. Sigur, bananele erau cele mai bune. De ce?
Pentru cã nu se gãseau în copilãria mea. Stãteam la
câte o coadã, ã-hã, cine a stat ºtie ce spun ºi ar putea
recunoaºte aici cu mine, cã bananele aveau un gust
dement de banane. Nu, nu, tre’ sã scormonesc dupã
alte amintiri mai fericite. Hm! Mai bine scriu ceva. Am
o voluptate cam vagã a inspiraþiei. Ce-ar fi sã mã apuc
de scris, uite aºa forþat. Bun! Uite, iau pixul ãsta, hârtia
asta, care de fapt e factura la curent, nu conteazã, ºi
scriu aºa... Ce? Mai stau puþin. Un cuvânt oarecare
ce-mi trece prin cap. Bun, am gãsit: cruzime. Sã fie o
cruzime blândã ºi fericitã sau una tristã? Pãi, îi ofer
valenþe de ambele laturi. ªi scriu: cruzimea adevãrului
se transformã într-o carapace lichidã. Aºa, ºi? Sunã
ca dracu. Spui adevãrul, pac, îi cade nivelul! Eºti tras
la zid. Eºti vai de capu’ tãu! Sã ne golim viaþa de adevãr,
urlã chinul din mine! Ba, sã nu ne golim de adevãr, ci
de cutele foamei ºi ale setei, sã ne golim de sarcasmul
ãsta al dracului de uman. Sã devenim niºte simpli, la
naiba, simpli nebuni ai propriilor vise. Hai cã fug la
treburile casnice. Mai scriu ºi mâine.
31 mai 2014, Dublin

Foto: Gheorghe DOBRE
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PASTRAMÃ ªI POEZIE, CU
ROªIORENI, LA STÂNÃ
Prin luna mai a acestui an, am dat curs, mãrturisesc,
cu o oarecare reþinere, unei invitaþii sosite din partea
asociaþiei „Mileniul III” din Roºiorii de Vede. „Comandoul”
ialomiþean, format ad-hoc, era compus din subsemnatul,
Florentina Loredana Dalian, Carmen Tãnase ºi Florin
Ciocea, ca reprezentanþi ai asociaþiei culturale HELIS din
Slobozia. Am sosit la Roºiori doar cu o jumãtate de orã
întârziere, având în vedere peripeþiile traversãrii
Bucureºtilor. Primirea a depãºit însã ºi cele mai optimiste
aºteptãri. Fãrã a intra în prea multe detalii, gazdele au
fost la înãlþime pe parcursul celor douã zile, întocmindune un program riguros. Mai întâi, o întâlnire protocolarã
cu scriitorii locali, la primãrie, unde ne aºteptau ditamai
pachetele cu cãrþile semnate de ei. Ulterior am constatat
cã erau de foarte bunã calitate, lecturi ce ne puteau
acoperi aproape un an. Ne-au prezentat ºi s-au prezentat
unui public select, apoi atmosfera s-a dezgheþat când
am fost conduºi la multe locaþii, de exemplu o expoziþie
de sculpturã în piatrã de râu, la biserica ‘Sf. Ioan
Botezãtorul” unde pãrintele paroh a fost la înãlþime. Mai
pe searã, o întâlnire de excepþie la Muzeul de Istorie a
Oraºului care s-a prelungit pânã târziu la hotel, rãmânând
ca, a doua zi, sã strãbatem Teleormanul pentru a vizita
Casa memorialã „Gala Galaction” din Dideºti ºi Centrul
cultural „Marin Preda” din Siliºtea-Gumeºti. Program
serios, dens, surprize dupã surprize...
Dar surpriza cea mai mare avea sã vinã tocmai la
Zâmbreasca, locuinþa pãrinþilor uneia dintre amfitrioanele
noastre, foarte discreta Florina Isache. Atunci ºi acolo
am regretat pentru prima datã în viaþã cã nu sunt ºi poet.
Închipuiascã-ºi cineva o masã întinsã pentru vreo
douãzeci de persoane, în curtea unei case de þarã, situatã
într-un decor cum numai luna mai poate sã-l ofere. Nimic
forþat, o bucurie imensã citeam pe chipurile celor care
trebãluiau atenþi în jurul nostru, oameni simpli de la þarã,
bucuroºi cã le-au deschis porþile atâþia „domni” scriitori,
aºa cum ne apelau, necunoscându-ne numele. O
adevãratã întâlnire de suflete. O sãrbãtoare care mi-a
demonstrat încã o datã cã ospitalitatea româneascã e
foarte departe de a pieri.
Noblesse oblige, ne-am spus. Conveniserãm cu prietenii
noºtri sã ne întoarcã vizita la o datã pe care s-o stabilim
împreunã. Vara, ca vara, am umblat toþi, în toate pãrþile.
Aºa cã toamna începe sã-ºi rostogoleascã frunzele peste
noi ºi atunci ne vin nostalgiile. Cineva propune sã-i invitãm
la Salonul de carte de la Slobozia. „Chestie prea oficialã,
sã ieºim din tipare”, îºi dã cu pãrerea Dobricã. „Pe 11
octombrie, la Casa Tudorii, la Festivalul concurs de creaþie
culinarã tradiþionalã ialomiþeanã”, aruncã scânteia nimeni
altul decât Florin Ciocea. Cum legea grupului de la HELIS
este compromisul, invitaþiile au ºi fost trimise, propunerea
acceptatã, aºa cã ne-am întâlnit cu teleormãnenii noºtri,
un desant de vreo nouã inºi, direct la Casa Tudorii. Nici ai
noºtri n-au fost mai puþini, mobilizându-se ºi curgând cu
ce-au putut dinspre Urziceni, Munteni-Buzãu, Slobozia,
Þãndãrei, Feteºti, Maltezi. Grupurile au fuzionat
instantaneu, la Casa Tudorii, fãrã prea mult protocol, de
parcã s-ar fi cunoscut de când lumea.
Îmagineazã-ºi cineva o zi splendidã de toamnã, un
spectacol în spectacol, adicã spectacolul culinar ºi
spectacolul lumii forfotinde, iar pe scenã, valuri dupã valuri
de ansambluri folclorice ialomiþene. Descrierea în
amãnunþime ar întrece-o cu mult pe aceea a cãlãtoriei
eroului Parpangel al lui Budai Deleanu prin Rai. Un vers
parcã tot aº zice: „Mânci ºi bei fãr’ d’ostenealã.” Mai
imaginaþi-vã dispunerea în careu a vreo cincizeci de
standuri, afiºând bunãtãþile bunãtãþilor din comunele
judeþului, ba chiar ºi multe aparþinând liceelor tehnologice.
Sincer, i-am compãtimit pe membrii juriului care nu numai
cã zãboveau, cercetau, întrebau cu minuþiozitate ºi
seriozitate pe la fiecare stand, dar erau nevoiþi sã mai ºi
guste, de ici un pic, de colo, un pic... „Sã amesteci atâtea
bucate, nu-i chiar a bunã pentru ficat, pentru stomac.
Doamne fereºte de vreo pântecãraie, aici, în câmp, chiar
dacã-i amenajatã o toaletã...”, mã gândeam urmãrindu-i
o vreme. Sincer, în clipele acelea, mã rugam pentru ei.
Jurizarea s-a terminat, ºi atunci sã vezi prãpãd la standuri!
Schimburi peste schimburi de experienþe. „Gustai ºi de
la noi!”, era chemarea generalã.
Ce s-a mai întâmplat cu oaspeþii noºtri? Puteai sã-i þii

în frâu? Cred cã fiecare ºi-a fãcut povestea lui, sã le-o
spunã la gura focului, la iarnã, dacã s-or abþine pânã
atunci, la roºioreni. Oricum, sculptorul roºiorean Costel
Pãun a intrat direct în spectacol, improvizându-ºi ad-hoc,
o expoziþie cu sculpturi în piatrã de râu, (unicã în þarã!)
chiar pe capota maºinii, ºi n-a dus lipsã de admiratori...
Cât despre mine, plecasem de acasã cu un gând precis:
sã mã opresc direct la standul unor ciobani de la Luciu,
unde anul trecut ratasem o brânzã dumnezeiascã. I-am
întrebat cum de-i aºa de bunã, avea parcã gustul brânzei
mele, de Muscel. „E brânzã de primãvarã, oile noaste
pasc pe un izlaz cu mult muºeþel”, mã lãmureºte
patroana. I-am uºurat cu câteva kilograme. Dau sã plec,
îmi taie calea, tot dupã brânzã, consãteanul meu buzoian,
Gheorghe Andrei, învãþãtor stabilit în Giurgeni, acum avea
emoþii pentru orchestra sa de mandoline, deja pe scenã.
Nu fac doi paºi, cã dau nas în nas cu ditamai (ºi la propriu,
ºi la figurat) Florin Stan, primarul de la Munteni-Buzãu, o
comunã dragã mie, amintindu-mi de începuturile
apostolatului. Dumnealui îºi încuraja coechipierii bucãtari,
dar mai ales coechipierele, formaþia unicã, „Muntencuþele”,
din care fãcea parte ºi soþia sa. Ajung la standul nostru.
Florin, roºu la faþã de emoþie, tocmai scãpase de jurizare.
A spart gura târgului cu „pastrama de mãgar sãlbãticit.”
La vreo douã standuri depãrtate, ce credeþi? Dan Elias,
dirija treburile standului Liceului Tehnologic Fierbinþi. Acolomi fãceau cu ochiul niºte plãcinte cu brânzã, iar lângã
ele, niºte vin de-ãla roºu, din cãpºunã neagrã. Parfum pe
cerul gurii, merge ºi cu sarmalele de alãturi care miroseau
a cimbru ºi a busuioc, nu vã mai spun...
De-aici încolo, intrã în scenã maestrul de ceremonii Florin
Ciocea, care propune sã ne facem „încãlzirea”, ceva mai
feriþi de ochii lumii, la „una micã” ºi la un pahar cu vin,
marca Jilavele, însoþind de acum celebra pastramã de
mãgar sãlbãticit. ªi am fãcut-o cu o poftã grozavã, reuºind
de-abia atunci sã socializãm „ca lumea” cu invitaþii noºtri.
ªi am socializat cum se cuvine unor oaspeþi ºi unor
gazde, tocmai la celebra fermã Maltezi, mai întâi cu gloata
de câini (inofensivi cu prietenii stãpânului) care ne-au ºi
adoptat în tribul lor. Nu ºtiu ce vor fi zis roºiorenii la primul
contact cu priveliºtea de la stânã, dar un lucru este sigur.
S-au apucat, odatã cu noi, sã pregãteascã festinul de
searã, iar maestru s-a dovedit a fi soþul Florinei Isache,
care învârtea micii ºi pastrama cu o îndemânare demnã
de invidiat, de parcã ar fi fost de-al nostru de când lumea.
Spre masa din „sufragerie” alunecau, în valuri, micii,
pastrama de oaie, ciorba de peºte, peºte la saramurã
cum numai Florin ºtie s-o facã, mãmãliguþa cu brânzã de
oaie ºi smântânã, caºul, lichioruri, vinuri, þuica de caise,
coniac de Roºiori, încetez cu enumeratul, cã iar mi se
face apã-n gurã...
ªi totuºi, nu ne-am întâlnit numai sã chefuim.
Un soare roºiatic cobora leneº spre orizont,
strecurându-se pe furiº printre rarele frunze ale caiºilor
din livada ce încã mai pãstra parfumul fructelor, când Florin
(oare sã fi premeditat, ori a avut o inspiraþie de moment?),
ne-a instalat confortabil în jurul unui foc de tabãrã, cu
flãcãri ce-ºi ridicau vâlvãtãile spre albastrul tot mai
întunecat al cerului. Spontan, începu sã-ºi citeascã
poeziile Florina Isache. Încet-încet, se creeazã o
atmosferã de liniºte împãrãteascã, încât pânã ºi
neastânpãrata cãþeluºã Zambila uitã sã mai latre. Flãcãrile
bãteau, pe rând, peste paginile de prozã citite cu emoþie
de profesoara Sanda Maria Popescu, de spontanul
Constantin Ciubotaru, de ºugubãul ºi mereu pus pe
bancuri bune, medicul Viorel Dinu, de matematicianul Ion
Scarlat (prietenul meu de la Congresul de Dacologie de
la Oradea). Ca niºte gazde politicoase, ºi-au intercalat
lecturile ºi poeþii helisiºti: Gheorghe Dobre, Florentina
Dalian, Costel Bunoaica, ªerban Codrin, Nicolae Teoharie,
Florin Ciocea (între douã învârtituri de fãcãleþ).
Subsemnatul, ca un prozator ce eram (uitasem romanele
acasã), i-am încurajat pe toþi în egalã mãsurã, bineînþeles
aplaudând din toatã inima, cãci ºi azi încã mã dor palmele.
Emoþii sincere ºi de o parte, ºi de alta. ªi tot aºa vreo
douã ore, pânã când mirosul de pastramã afumatã, dar
mai ales þânþarii-armãsari de Dunãre n-au mai putut fi
suportaþi, în ciuda faptului cã Florin ne tot dãdea asigurãri
cã „într-un sfert de orã vor dispãrea, cãci nu le place
frigul.” Aºa cã, ajunºi în celebra „sufragerie”, s-au alternat,
de data aceasta, poezia bunã cu friptura ºi mai bunã. Ba,
sã fie ca-n poveºtile cu scriitori, au început sã curgã ºi
ele, mai ales glumele, bancurile (cu perdea), iar la urmã
de tot ºi-au dat drumul ºi improvizaþiile poetice.

ªi-am fi citit ºi a doua zi, ºi-am mai fi ros la ciozvârte
ºi a treia zi, dacã, pe noi, ialomiþenii, nu trebuia ne
gãseascã somnul lângã nevestele noastre, în ciuda
faptului cã Florin se dãduse peste cap sã ne cazeze pe
toþi, aºa cã, târziu din noapte, i-am lãsat pe oaspeþi sã se
odihneascã, întrucât, dupã cum am aflat din surse sigure,
cã, a doua zi dis-de-dimineaþã, Florin a dat deºteptarea
(ºi celor care au ales sã se cazeze la hotel!), pentru o
plimbare ºi un pescuit în locul cela ascuns ce-l ºtim numai
noi, numit Bent, unde vin la nadã numai crãpoaice ºi ºtiuci
din alea dolofane...
ªi prietenii noºtri au promis sã vinã ºi altãdatã...
Pânã atunci, noi, helisiºti ce suntem, promitem cã ne
ducem mai des la stânã, sã pregãtim terenul ºi pentru
alþi oaspeþi...
N. B. Existã în grupul nostru, supranumit Grupul de la
Helis, un scriitor mult drag nouã, de fapt un ins care nu
ºtie sã spunã NU. Este F. M. Ciocea, aºa cum se iscãleºte
el, pe care mulþi din grupul nostru îl considerã un împrãºtiat,
în sensul cã amestecã genial poezia, proza, prietenia,
caprele, turma de oi, livada cu pruni ºi caiºi, pe care am
vãzut-o în douã „momente astrale”( Stefan Zweig) ale ei
– primãvara - cu parfumul florilor de cais - ºi toamna, cu
bogãþia fructelor aromate, apoi turma sa de câini care-ºi
iubesc pînã la sacrificiu stãpânul, dar ºi pe apropiaþii sãi,
mãgarul unic - desigur pentru decor - Marinicã; bãtrâna
Berta, supraveghetoarea; bentul pescarilor ºi braþul
Borcea; vãcuþele cu unicul mulgãtor mecanic, adicã
stãpânul; ºirele de paie, tractoarele, cazanele de þuicã;
putinile cu brânzã, tuciul uriaº de mãmãliguþã cu urdã ºi
smântânã, fãcãleþul ce se învârteºte de zor numai într-o
singurã parte, în sfârºit, marea sa turmã având ciobani
atât de harnici, încât nu mai au timp sã mai fiarbã urda
care va ajunge, spre disperarea mea, în troaca pofticioºilor
purceluºi, ori a câinilor... Aºa generozitate pentru
patrupede, când mie îmi face apã-n gurã o porþie de urdã
cu leuºtean, n-am mai vãzut!
Nu cred cã mai este nevoie sã argumentez cealaltã
generozitate, pentru oameni, dar mai ales pentru prieteni.
Asta cred cã vine din înþelepciunea marinarului care a
vãzut multe pe unde a cutreierat, iar de pe puntea vasului
de pescuit oceanic, visa, plutind luni de zile, în
singurãtatea mãrilor, sã ofere generozitatea sa cât mai
multor semeni.
Un vis împlinit. ªi, ca sã nu se dezmintã, la încheierea
Salonului de Carte, a cãrat, pânã la Slobozia, pentru
helisiºtii sãi, tot o pastramã afumatã de oaie...
Titi DAMIAN
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OPINII DISCUTABILE
Când eºti tânãr nu e greu sã fii fericit. Atunci, motive
de fericire apar la tot pasul.
Cum sã te þii, într-un teren accidentat, dupã un individ
cu picioare lungi ca de bârzoi?
Pe un individ, indiferent cât de prieten îþi este, nu-l
cunoºti adevãrat decât în momentul luãrii unor importante
decizii.
Dupã cum are libertatea de a face binele. Omul are ºi
libertatea de a face rãul.
În viaþã nu faci întotdeauna numai ceea ce îþi place ci
ºi ceea ce eºti obligat sã faci.
Chiar ºi atunci când nu reuºeºti în acþiunile tale, în ciuda
eforturilor pe care le depui, ceva tot câºtigi. Experienþã.
De multe ori, dacã nu întotdeauna sunt mai primejdioºi
cei care sunt afarã decât cei care sunt la izolare.
Între cei de aceeaºi culoare politicã nu existã obligatoriu
ºi sentimente de mare iubire.

Orice lucru este interesant pentru un autor. Depinde din
ce unghi priveºte ºi în ce stare de spirit se aflã acesta.
Uneori, simpla prezenþã fizicã în cercurile literare este
suficientã pentru asigurarea succesului.
Banii ºi succesul sunt distrugãtoare când le ai, zic unii,
dar fac mai mult rãu când nu le ai.
Diferenþa dintre o hainã plinã de pete ºi o viaþã aºiºderea
este cã pe prima o poþi duce la curãþãtorie.
Sunt lucruri pe care le înþelegi de-abia când le judeci
retrospectiv sau dupã ce le pierzi.
Când te simþi apãsat de vinã devii mai înþelegãtor cu ceilalþi.
Un duºman va fi mai puþin periculos dupã ce vei reuºi
sã-l localizezi.
O ranã provocatã de un adversar se cicatrizeazã mult
mai uºor decât una provocatã de o trãdare.
Un individ care-ºi þine gura închisã e la fel de sigur
precum un seif.
Valoarea unui premiu literar creºte în funcþie de valoarea
juriului.
Ce poate fi mai tãcutã decât liniºtea unei înfrângeri?

Rãul ºtie întotdeauna cum ºi unde sã ne gãseascã. Nu
trebuie sã-l cãutãm noi. ªi nici sã ne ascundem.
Chiar ºi atunci când îþi face o faptã nedoritã, un prieten
tot prieten îþi rãmâne.
Pentru un verdict bun nu sunt necesari mulþi judecãtori.
Sunt suficienþi doar câþiva buni judecãtori.
Când te simþi singur înseamnã cã eºti foarte puternic.
Întotdeauna cel care oferã îl dominã pe cel care primeºte.
Este de preferat sã-þi iei ca aliat pe duºmanul pe care îl
poþi învinge.
Cu cât stai mai mult în preajma unui om valoros, cu
atât acesta îºi pierde din valoare.
N-ar trebui sã fie pentru nimeni o surprizã faptul cã
oamenii cãrora le faci azi un bine te vor injura maine.
Întotdeauna existã suficiente motive pentru a-þi
justifica laºitatea.
Un individ îºi dã mãsura personalitãþii sale prin gradul
de izolare sau suferinþã pe care îl poate suporta.
Nu-l poþi contrazice pe cel care þi se confeseazã.
Nu am prieteni ci, mai mult complici, deºi nu ne place
sã recunoaºtem, însã eu profit de ei iar ei de mine. Cum
credeþi cã s-ar putea altfel !?
Unii se grãbesc sã se cãsãtoreascã de tineri. Ca sã le
rãmânã destul timp pentru a se cãi.
Când iubeºti pe cineva nu mai þii cont de principii.
Dacã ai putea selecta amintirile ai alege numai pe
acelea care îþi aduc bucurie.
Când priveºti doar de aproape nu mai vezi esenþialul.
Mã simt ca peºtele în apã sau ca greierele vara.
Nu m-a deranjat niciodatã duhoarea de hoit a
duºmanului meu.
Chipul ei bãtrân era plin de riduri ca fundul unei bãlþi
secate.
Nu trebuie sã-þi duci existenþa de pe o zi pe alta ca sã
scrii o carte bunã. Aceleaºi performanþe se pot obþine ºi
cu burta plinã. Sã-i dai atunci tot ce-i trebuie ºi, în mãsura
în care e posibil, tot ce organismul cere.

E foarte primejdios sã devii exponentul unei ipoteze
fãrã a o fi verificat în prealabil.
Ca sã mori de foame, cum afirma mai bine de o jumãtate
de secol un viitor laureat al premiului Nobel, existã alte meserii
mai bune decât cea de scriitor. În România însã, la aceastã
datã, cea de scriitor profesionist este cea mai sigurã.
Despre E. Gibbon se spune cã a fost sever cu sine,
indulgent cu imperfecþiunile altora, drept ºi benefic pentru
întreaga omenire.
A nu se confunda conºtiinþa stilisticã cu talentul. Dacã
talentul este un har cu care te naºti, conºtiinþa stilisticã
se formeazã în timp, odatã cu lecturile. Cu cât mai intense
cu atât mai bine.
Oricât ai încerca sã te ascunzi, ceva din intimitatea ta
to se transmite în opera pe care tocmai o scrii, fapt ce nu
poate scãpa unui ochi vigilent.
Ioan Neºu

Scriitorul Ion Roºioru, în
elita literaturii francofone!
Revista Pantouns, cu subtitlul Lettres de Malaisie
(Scrisori din Malaezia), apare în Franþa, dar are
contributori din tot spaþiul francofon ºi nu numai. Ea s-a
nãscut din iniþiativa celebrului Georges Voisset, profesor
universitar de literaturã comparatã ºi traducãtor de elitã,
specialist în limba ºi literatura malaezã, ºi a lui Jérome
Bouchard, un alt mare împãtimit de spiritualitatea orientalã.
Scopul revistei e sã facã dreptatea cuvenitã unei specii
de poezie cu formã fixã, pantunul, vãr bun al haiku-ului
japonez care a pãtruns vertiginos în Europa ºi-n America
ºi a ajuns deja celebru prin adepþii pe care i-a câºtigat ºi
care-l cultivã cu frenezie. Pantunul are povestea lui ºi
occidentalii au asistat la un caz flagrant de uzurpare de
personalitate. Descoperit de un englez, pantunul l-a
fascinat pe Victor Hugo care a dat traducerea în francezã
a versiunii pantunului din englezã, numai cã tipograful lui
în loc sã scrie pantoun, a cules, din greºealã pantoum,
grafie sub care s-a impus ºi s-a dezvoltat într-un mod
fãrã precedent, fiind cultivat asiduu de romantici ca ºi de
parnasieni. Pantunul, rudã apropiatã a robaiului persan,
ca ºi a hain-teny-ului malgaº, e un catren format din douã
pãrþi: prima e una descriptivã, a doua e una reflexivã,
preponderent de dragoste. Pantumurile care se scriu
astãzi sunt de fapt pantunuri în lanþ, putând avea oricâte
strofe de la patru în sus ºi respectând anumite canoane
care-i conferã, esenþializat, multã muzicalitate.
Revista Pantouns, numãrul 12, apãrut în septembrie
2014, consacrã un spaþiu generos (9 pagini) pantunului
cultivat în România de cãtre poetul ºi traducãtorul Ion

Roºioru care acordã un amplu interviu lui J. Bouchard.
Sunt inserate aici câteva din traducerile de pantunuri
malaeze clasice cât ºi din peste 20 de autori contemporani
din întreaga lume, precum ºi piese de gen originale,
inclusiv o elidã pantunisticã, elaboratã direct în limba
francezã de neobositul nostru conaþional ºi conjudeþean
care tot în acest an s-a numãrat printre laureaþii
concursului Naji Naaman din Liban. Drept care îl felicitãm
încã o datã pe patriarhul de la Mânzãleºti, cum l-am numit
acum câþiva ani în urmã, într-un interviu, pe cel deloc
cunoscut ca scriitor în comuna natalã unde demersurile
noastre de a i se conferi titlul de cetãþean de onoare al
localitãþii natale au rãmas fãrã niciun fel de ecou. Culmea,
paginile rezervate acestuia încep cu douã superbe imagini:
steagul României ºi Biserica din satul natal al poetului. E
vorba, totuºi, despre cel mai complex ºi mai valoros
scriitor buzoian de la Vasile Voiculescu încoace, alãturi
de Ion Gheorghe, fireºte. Un veritabil clasic în viaþã,
neînþeles ºi nerespectat atât cât ar trebui din cauza eternei
noastre indiferenþe faþã de valori în general.
Marin Ifrim

Moartea dinaintea morþii
Volumul “Moartea dinaintea morþii” scris de Mihai Viºoiu
este costituit din numeroase proze scurte ce au în comun
tema morþii, ca “Ultima condamnare”, dar, în general,
aproape toate au legãturã cu lumea boxului.
Aºa cum afirmã ºi autorul în lãmurirea de la finalul
volumului, intitulatã “Testament”, acesta este doar un
pretext pentru a-ºi aminti de evenimentele din decursul vieþii
sale, pe care o considerã o condamnare la moarte. Prozele
sale variazã de la câteva rânduri, cu un rol mai mult
meditativ, ce se axeazã în special pe reflecþii asupra propriei
condiþii, majoritatea la persoana a III-a, (“El”, “Singur”,
“Cheia” ) dar ºi câteva la persoana I, (“Cioburi”, “Lecþia de
gramaticã” , “De-ar fi fost sãmânþã tata…”), pânã la naraþiuni
mai ample, cu acþiune dezvoltatã ºi personaje interesante,
cu legãturã chiar cu lumea boxului, sportul pe care însuºi
autorul l-a practicat ºi care a fost un important factor în
viaþa sa (“Se moare câte puþin” , “Îngerii mei”).
O prozã ineditã din acest volum este “Ultima
condamnare”. Aceasta face o excepþie de la lumea boxului
ºi prezintã situaþia unui condamnat, Gheorghe Ion,
încarcerat la Vãcãreºti, pentru 25 de ani. Dupã ispãºirea
pedepsei, la 46 de ani, acesta nu se aratã nici pe departe
încântat de ºansa de a-ºi recãpãta libertatea. Imediat dupã
ieºirea sa din închisoare, acesta comite un delict, furând
niºte rufe de pe o sârmã, pentru a se încãlzi în zilele reci
de decembrie. Ajunge în instanþã, însã avocatul sãu
câºtigã procesul, iar acuzatul se aratã mai degrabã
dezamãgit de acest deznodãmânt. Peste câteva zile,
Gheorghe Ion moare, învins de frig ºi de foame.
Ceea ce m-a impresionat la aceastã scurtã prozã a fost
viziunea asupra libertãþii. Pentru toate celelalte personaje
menþionate, închisoarea reprezintã un loc al torturii, al
nelegiuiþilor. ªeful închisorii afirmã chiar cã “ãsta ne face
închisoarea de ruºine” pentru faptul cã Gheorghe Ion nu
încercase niciodatã sã evadeze, iar comportamentul lui
de-a lungul anilor petrecuþi în inchisoare fusese exemplar.
Avocatul sãu afirmã cã “n-a sãvârºit delictul, doar cã a
vrut, cã dacã ar fi legea sã condamne ºi gândurile
oamenilor, ar trebui ca toatã þara sã se transforme în
închisoare”, apãrându-ºi clientul.
În realitate, aceste personaje au doar pretenþia de a fi
de partea dreptãþii, gâdindu-se de fapt la propria persoanã.
ªeful închisorii este preocupat de imaginea instituþiei, dupã
cum îi spune ºi condamnatului: “Mã, sã nu spui c-ai stat
în închisoarea mea, c-o faci de râs. Ai înþeles?”, în timp
ce avocatul doreºte câºtigul de cauzã probabil pentru
evoluþia în carierã. Între timp, ieºit dupã 25 de ani din
închisoare, condamnatul, apropiat de vârsta a treia, nu
are o viaþã în libertate, ºi deci nu o poate preþui. Pentru
acesta, închisoarea reprezenta un loc sigur, în care avea
hranã ºi cãldurã asigurate, destul pentru a fi în viaþã.
Aruncându-l în libertate, cei din exterior nu fac nimic
altceva decât sã îl condamne la o soartã mult mai grea:
moartea în singurãtate ºi sãrãcie.
Volumul “Moartea dinaintea morþii” scris de Mihai Viºoiu
propune o viziune frustã asupra existenþei, de un
dramatism veridic, într-un stil original, lipsit de ostentaþii
stilistice.
BIANCA BUZESCU, clasa a XI-a F, Colegiul Naþional
“ Mihai Viteazul”Slobozia
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Avem potenþial
Spor tivii, dar nu numai spor tivii, ca sã ajungã
campioni, adicã sã fie cei mai buni dintre cei mai buni,
trebuie sã îndeplineascã trei condiþii: talent, voinþã ºi
sã munceascã foarte mult .
Deci, talentul, voinþa ºi multã muncã constituie
secretul succesului. Unii spun cã trebuie ºi ceva noroc.
Poate, dar numai cu norocul nu poþi ajunge la
performanþã. De unde ºi zicerea cã: Dumnezeu îþi dã,
dar nu-þi bagã ºi în traistã.
Se mai spune deseori cã suntem buni, cã avem
potenþial: agricol, cultural, turistic, º.a.m.d.
Avem, aºa este, dar numai cu potenþialul, fãrã muncã,
fãrã punere în operã, în valoare putem avea potenþial o
mie de ani. Cineva, cândva, la o emisiune radiodifuzatã
se întreba: “Dacã suntem aºa de inteligenþi, cum de nu
avem ºi bani?” ªi chiar suntem inteligenþi. Depinde însã
ce facem cu inteligenþa. Iar banii sunt necesari, dar nu
cred cã este singurul scop în viaþã, sã câºtigi cât mai
mulþi bani.
Se mai spune cã nu avem vocaþie de câºtigãtor. Nu
cred cã este acesta adevãrul. Noi însã dãm întâietate
altor valori, nu câºtigului din afaceri. Cred cã nu avem
vocaþia afacerilor. Vocaþie de câºtigãtor avem, dacã ne
gândim la marii noºtri sportivi, la olimpicii din diverse
domenii, ca fizicã, chimie, matematicã, ar t ã
cinematograficã, laureaþi pe marile scene ale lumii .
Gândim prea mult ºi facem prea puþin, iar când ºi
facem, nu suntem consecvenþi, nu avem finalitate.
Lãsãm lucruri neterminate. Ne plictisim, sãrim la altceva.
Ne amãgeºte tot ce este nou sau credem cã e o noutate.
Aici greºim. La talentul pe care îl avem, dar cu voinþã
ºi multã muncã, putem sã învingem pe oricine.
Haideþi s-o facem! Mulþi dintre noi au încercat ºi au
izbândit. Ne trebuie doar rigurozitate, muncã cu temei,
care este mai mult decât organizarea, despre care unii
tot vorbesc cã ne lipseºte.
Acesta sã fie de acum salutul nostru: “Hai sã fim
riguroºi!”

Spirala grandomaniei
Este de neînþeles cum numeroase personaje
publice, chiar personalitãþi, îºi sfârºesc cariera politicã
ori profesionalã intrând în puºcãrie (ca deþinut).
Firesc este un comportament în concordanþã cu
legea, dar dacã totuºi cineva încalcã legea, nu înþeleg
de ce o face într-un moment în care mai are puþin
pânã la pensie, ba unii chiar s-au ºi pensionat, dar
încã mai exercitã îndeletniciri profesionale ori de
interes public ºi post pensionare.
Ce-i mai determinã sã o facã? De ce trebuie sã mai
încalce legea, asumându-ºi tot felul de riscuri, inclusiv
ajungerea la închisoare? ªi iatã cum de la preºedinþi
de þarã pânã la oficiali ºi foºti oficiali din diversele
structuri centrale ºi locale ale statului au fost
investigaþi, judecaþi ºi unii chiar condamnaþi pentru
fapte penale comise spre sfârºitul carierei, al pãrþii
active a vieþii, ba chiar dupã retragerea din politicã ori
din profesie. Întrebarea rãmâne retoricã, cãci în nici
unul din astfel de cazuri nu s-au fãcut dezvãluiri despre
mobilul sãvârºirii unor asemenea infracþiuni.
Putem însã sã credem (nimic nu ne împiedicã s-o
facem), cã una dintre cauze este lãcomia, dorinþa de
îmbogãþire cu orice preþ, deºi, dupã cum se vede în
multe din astfel de cazuri, protagoniºtii acumuleazã
bunuri imense, de care nu au timpul necesar ca sã se
bucure, cum sunt case de proporþii uriaºe, terenuri cu
suprafeþe aproape imposibil de strãbãtut de la un cap
la altul, construcþii urâte, de-a dreptul groteºti ºi inutile,
totodatã. Este însã ºi un simptom cu iz patologic,
de grandomanie.
Mai este ºi un fel de cursã de care e mai mare ºi
mai tare, cine are maºina cea mai tare, cine are casa
cea mai mare, cine are moºia cea mai întinsã.
Aºa se face cã au ajuns în arest preventiv, judecaþi
ºi condamnaþi miniºtri, ofiþeri superiori, parlamentari,
judecãtori, procurori, avocaþi, funcþionari publici,
importanþi oameni de afaceri.

E o spiralã în care dacã greºeºti sã intri, capãtul nu
poate fi altul decât închisoarea. Depinde însã când
intri în spirala grandomaniei.
Iar cel care a intrat ºi a fost ºi prins cu fraude,
evaziune ori alte nelegiuiri, mai devreme sau mai tîrziu
îºi terminã parcursul vieþii publice tot la închisoare.
Un deznodãmânt lamentabil, dar previzibil.

Socialism vs. comunism
Nu cred cã un veritabil profesor de istorie poate sã
confunde socialismul cu comunismul.
Existã multe asemãnãri, dar tot atât de multe
deosebiri între cele douã sisteme socio-politice. Însã
existã ceva esenþial, ce le desparte net, respectiv
proprietatea, în general, dar mai ales proprietatea
privatã în special.
Comunismul exclude proprietatea privatã din
sistemul sãu de valori, iar dacã în situaþii deosebite,
când nevoile momentului o cer, acceptã unele forme
de proprietate cvasiprivatã ºi acestea destul de
restrânse, de îngrãdite.
Socialismul recunoaºte proprietatea ºi virtuþile ei,
pãstreazã o parte însemnatã a proprietãþii statului,
menþine rolul statului în viaþa socialã ºi în economie
promoveazã ideea statului social, dar lasã sã se
dezvolte proprietatea privatã, care contribuie la
creºterea P.I.B, din care un însemnat procent se
redistribuie pentru o cât mai amplã protecþie socialã.
Numai cei de rea-credinþã, ori ignoranþi, pot pune
semnul egalitãþii între socialism ºi comunism între
socialiºti ºi comuniºti.
Inducerea ideii ºi chiar a temerii cã socialiºtii ar
reinstaura comunismul, acolo unde acesta a mai
existat, nu poate fi calificatã decât ca o mare eroare,
dacã nu o prostie ºi mai mare ori o obsedantã temã
de campanie electoralã.
Ar fi un nonsens ca niºte socialiºti deþinãtori ai unor
remarcabile averi sã instaureze comunismul, ca sã
piardã averile pe care tocmai le-au dobândit, iar în
istoria nu prea îndepãrtatã, acolo unde socialiºtii sau aliat cu comuniºtii, constrânºi de împrejurãri, au
fost absorbiþi de comuniºti, pur ºi simplu înghiþiþi, sau topit în ei.
Se fac ºi în prezent unele încercãri de absorbþie,
dar nu pe stînga, ci pe dreapta.
ªi, ca sã nu fie vreo neînþelegere, cine e stînga ºi
cine e dreapta, sã nu uitãm cã stînga sunt socialiºtii,
dreapta sunt conservatori ºi liberali (cei cu averea,
cu capitalurile); dincolo de stînga sunt comuniºtii, deci
cum ar veni extrema stîngã, iar dincolo de liberali /
conservatori, este extrema dreaptã, adicã fasciºtii.
Ne mai rãmâne centrul, care ar fi centru stînga, cã
e spre stînga, dar încã nu e stînga ºi centru dreapta,
cã e spre dreapta, dar încã nu e dreapta.
De fapt, aici, la centru, e zona permutãrilor, locul în
care se fac tot felul de jocuri, înþelegeri, alianþe,
trãdãri.
Aici, la centru, se aflã fie dintre cei nedeciºi, cu
cine ºi unde vor sã se îndrepte, fie cei cãrora le place
ca într-o zonã crepuscularã, nici zi, nici noapte, în
care nu se desluºeºte ce gânduri ºi intenþii ai ºi cãtre
ce te orientezi, dupã cum devine cazul, ca un cocoº
de vânt instalat pe creasta casei.
Iar cetãþeanul, alegãtorul, atunci când este chemat
la urne, e nevoit sã punã în urnã votul sãu fie în
cunoºtinþã de cauzã, dacã a înþeles din ce zonã
politicã sunt candidaþii, ca sã-i aleagã pe cei despre
care el crede cã-i reprezintã interesele, fie dacã nu
reuºeºte sã-i înþeleagã pe cei ce-i vor votul, voteazã
dupã cum ori zic alþii, în sat, la radio ori la televizor.
Ori cu cei care se plimbã cu maºina din care se aude:
“votaþi cu X, votaþi cu viitorul, votaþi cu Europa, votaþi
cu bunãstarea, votaþi cu noi, nu cu ei” º.a.m.d.
N-ar fi mai bine dacã alegãtorii ar fi chemaþi la vot
cu îndemnuri de felul: “votaþi cu adevãrul, votaþi cu
libertatea, votaþi cu bunul simþ”, fãrã sã se mai încerce
pãcãlirea oamenilor, care de fiecare datã sperã cã o
sã fie ºi pentru ei odatã bine?
g. alex

Picnic la marginea drumului
Sau

Parodie câmpeneascã viticolã
Am fost la culesul viei, la Pietroasele. Ca în fiecare an, liste
de cumpãrãturi, caserole cu mâncare, tacâmuri de unicã
folosinþã, cuþite, gãleþi, saci de folie,… ºi alte amãnunte ce
cad în sarcina proprietarului. Anul ãsta nu prea am avut ce
culege, dar ce sã-i faci ? Nu poþi câºtiga “pariul” cu agricultura
în fiecare an.
Ce este frumos la culesul viei este “atmosfera”, faptul cã
indiferent dacã este producþia mare sau micã, oamenii sunt
veseli, spun bancuri(mai “muncitoreºti”, fãrã perdea),
poveºti…Pânã la urmã, e sãrbãtoare: o datã pe an e culesul,
nu? Îmi place sã trag cu urechea la ce povestesc oamenii din
sat, angajaþi cu ziua la cules. Despre minuni ce se petrec în
comunã, un mort dezgropat ºi gãsit “întreg, domnule, exact
cum era el”, aventuri, poveºti despre copiii plecaþi în Spania la
muncã, comparaþii între preþurile de la magazinul din comunã
ºi cele din supermarketurile din Buzãu. Îi ascult, constat cã, în
esenþã, problemele oamenilor sunt aceleaºi ºi mã întreb de
unde o fi rãsãrit sintagma pe care o tot aud pe posturile TV: “un
om simplu de la þarã”. De ce ei sunt simpli? ªi noi, ceilalþi, de la
oraº, cum suntem? Mai complicaþi? Mai sofisticaþi?
Dintre toþi lucrãtorii de la cules, vreau sã vorbesc despre Zinca,
cea care se aude de la o poºtã râzând ºi povestind. Zinca e
femeia care ne lucreazã via de peste zece ani. E cunoscutã ca
“Zinca, a lui Niþã brutaru”. Ea ºi Niþã nu au rãdãcini în comunã,
sunt “vinitici”, adicã veniþi din altã parte, fãrã strãmoºi îngropaþi în
cimitirul din sat. Ca “vinitici” ce sunt, ei nu au avut pãmânt. Au avut
servici. ªi Niþã ºi Zinca au lucrat la brutãria din sat. Apoi brutaria sa închis ºi ei au rãmas fãrã nici un venit. ªi aºa a început Zinca sã
lucreze viile oamenilor, “în parte” sau contra cost, apoi a început
sã creascã animale: câteva capre, oi, douã-trei vaci. Apoi a luat
“în parte” ºi terenuri arabile, ca sã aiba provizii pentru animale ºi
pãsãri. ªi-a înjghebat o gospodãrie frumoasã. Niþã ºi-a luat cãruþã,
au crescut trei copii de care sunt mulþumiþi ºi acum au ºi nepoþi.
Dar ca sã nu credeþi cã idealizez portretul, Zinca are ºi ea defectele
ei. Cel mai mare este acela cã “lãcomeºte”, adicã se angajeazã
la mult mai mult decât o þin puterile, apoi angajeazã la rândul ei
alte femei sã o ajute sã termine muncile la timp, mai face ºi treabã
“de mântuialã”, mai temeinic la capãt de rând, mai uºor în rest.
Dar cine o vede mergând cu repeziciune prin sat, micuþã, slabã,
permanent arsã de soare ºi permanent îmbrãcatã “de lucru”, îºi
poate da seama cã e o femeie care munceºte.
Am întrebat-o : “Zinca, nu prea te-am auzit vorbind de bisericã,
nu te duci ?” “Doamnã, nu am timp, am prea multã treabã. Când
oi mai îmbãtrâni ºi n-oi mai putea sã muncesc, o sã mã duc. Cred
în Dumnezeu, cum sã nu cred, m-a ajutat sã fiu sãnãtoasã ºi sã
cresc copiii, da’ nu pot sã pierd timpul. ªi acu’ de când au pus
boxele, eu aud slujba din curte! “
Când am hotãrât sã facem pauza de prânz, am adus
mâncarea pentru oameni ºi am cãutat un loc mai umbrit,
pentru cã soarele dogorea deja cam tare. Am gãsit adãpost
sub un dud stufos, am întins muºamaua, ne-am gãsit fiecare
un loc ºi am început sã mâncãm. Când eram cam pe la sfârºit
- unul mai bea o gurã de apã, altul întreba dacã mai este
cafea, fumatorii se desfãtau cu o þigarã - vedem cã opreºte o
maºinã din care coboarã o cuconiþã îmbrãcatã în roºu, care
vine direct spre noi ºi fara prea multe menajamente ne zice :
“Acum nu zic sã eliberaþi locul de sub dud, dar sã ºtiþi cã
rândurile din spate sunt ale mele, sã nu intraþi sã le culegeþi!”
Dupã ce am trecut de primul ºoc, fiind luatã prin surprindere,
rãspund ºi eu, destul de vexatã: “Vai, dar se poate, chiar aºa
arãtãm?! Dacã veneam la furat, ne-am fi oprit sã facem pauzã
de masã? Suntem atâþia inºi (mai exact 14 ). Avem rândurile
noastre, mãcar sã le terminãm!”. Duduiþa nu s-a arãtat deloc
impresionatã de argumentele mele ºi a adãugat cã s-a mai
întâmplat “ziua în amiaza mare “ ºi cã nimic nu ar fi “de mirare”.
Cred cã mã înroºisem la faþã precum hainele duduiþei
înþepate, când o vãd pe Zinca mea, care stãtuse mai feritã
lângã un butuc de vie sã-ºi bea cafeaua, cã apare ºi ridicã o
mânã precum un mare judecãtor de Pace : “Doamnã, sunt
oamenii mei, Eu le lucrez via, garantez Eu !” ªi, sã nu vã vinã
sã credeþi, duduia s-a înmuiat, a dat din cap “Aaaa, sãru’mâna,
tanti Zinca!” ºi a pãrãsit scena.
ECCHE HOMO!!! am exclamat eu în gând ! Iatã-mã,
cetãþean ºi contribuabil onest, cu un sertar de diplome acasã,
cum sunt salvatã din acest “conflict” de Zinca, garantã pentru
onoarea mea! Pânã la urmã, o fi bine, o fi rãu? Eu una m-am
simþit destul de bine sã fiu “omul Zincãi”, ºi cred cã nu putem
avea autoritate în orice domeniu. Aºa cã vã doresc, când veþi
fi la un impas, sã garanteze pentru voi un om la fel de cinstit
ºi muncitor precum este Zinca lui Niþã brutarul, din comuna
Pietroasele, judeþul Buzãu.
ªi-am încheiat!
Margareta
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Costel Bunoaica

Edineþ, sãrbãtoarea cãrþii
Mi-e greu sa scriu despre mine, mi-a fost greu
dintotdeauna, mai ales când mi se întâmpla ceva
frumos. E drept, marile bucurii nu ma bântuie prea des
însã, din când în când, ºi mie, ca fiecãrui om modest,
mi se strecoarã în suflet câte o împlinire pusã la cale
poate de un joc al sorþii, poate de inconstienþa mea
sau a altora sau poate ca într-adevar aºa ar trebui sã
fie. Deºi nu dãm importanþã, conjucturile, indiferent de
natura lor, sunt cele care mânuiesc sforile, cele care te
apropie sau te îndepãrterazã de fapte, care te aºeazã
în vârtejul evenimentelor sau te înlãturã, de multe ori
fãrã a þine seama de propria-þi voinþã.
Mi-am înfrânt deseori pornirea de a scrie despre un
eveniment la care participasem nu doar ca spectator,
considerând cã sunt alþii înzestraþi cu har, croiþi special
pentru acest lucru. Însã, de un timp, o datorie morala
îmi sta pe creier ºi nu îmi dã pace. ªi e bine, mi-am zis,
sã mã eliberez.
Cu doua luni în urmã, am avut prilejul sã cãlãtoresc
peste Prut, în rãpita Bucovina, la Edineþ, oraº care, prin
implicarea primarului, poetul Constantin Cojocari,
alãaturi de scriitorul ºi editorul Constantin Marafet
(raritãþi ale lumii omeneºti) a gazduit Gala laureaþilor
celei de a VII-a ediþii a Festivalului Internaþional de
Creaþie Literara Titel Constantinescu, în cadrul cãruia
s-au regãsit pe lista invitaþilor scriitori atât din þarã, cât
ºi din diaspora româneascã.
În dimineaþa zilei de marþi, 26 august 2014, din
faþa Centrului Cultural Florica Cristoforeanu din
Râmnicu Sãrat, constituiþi într-o delegaþie
româneascã, au pornit spre nordul Moldovei,
îmbarcaþi într-un autocar, aproximativ 50 de
persoane (juraþi, premianþi, scriitori, oameni de
cultura). Nu a trecut mult timp pânã când voia bunã
sã se instaleze ºi nimeni sã nu se simtã stingher.
Dupã trecerea prin vama Sculeni, suntem opriþi de
un autoturism al poliþiei moldovene. Din el cobora un
barbat elegant, þinând în mâna o sacoºã din material
plastic, ºi urca zâmbitor în autobuz. Este prezentat ca
fiind primarul orasului Edineþ, profesor de limba românã
ºi poet. Îl îmbrãþiºeazã pe Constantin Marafet ºi, în timp
ce ne serveºte cu un coniac de-al locului, sufletele
noastre cântã cu exaltare Hai sã-ntindem
hora mare. Pe nesimþite, atmosfera se
încinge, ochii ni se umezesc uºor, iar ai
primarului se înroureaza straºnic. Sorbim
pâna la ultima picaturã coniacul din
paharele de unicã folosinþã, ca semn al
prieteniei. Si cântam. ªi bem. Si iar cântam...
Cu girofarurile în funcþiune, maºina poliþiei
înainteazã pe ºoselele þinutului nostru de
peste Prut, iar autocarul cu care cãlãtoream,
ca un ghimpe în coastã, o urmãreºte
îndeaproape. Pânã sã mã obiºnuiesc cu
situaþia, constat ca inimii mele i se întâmpla
ceva. Parea curata ºi fericitã, iar sufletul
luminat. ªi asta pentru ca, ãlaturi de cei

prezenþi, îmi dãdeam, sã zicem, un fel de importanþã.
Era prima datã când conºtientizam acest fapt. Eu, vorba
aceea, un oarecare, un muritor nesemnificativ, un
scriitor în afara raftului, sã fiu escortat de poliþia altui
stat spre o destinaþie unde aveam sa întâlnesc numai
oameni de elita…! Dacã mi-ar fi spus cineva cã aºa o
sã fie, aº fi zis ca e glumã.
A doua zi, miercuri, 27 august, dupã mitingul
solemn dedicat celei de-a XXIII-a aniversãri de la
proclamarea Independenþei Republicii Moldova, neam deplasat la Casa de Culturã a oraºului pentru
festivitatea de premiere a laureaþilor. Juriul, format
din: Emil Lungeanu – preºedinte, Dan Mircea Cipariu,
Tudor Cicu, Emilian Marcu, Viorel Dinescu, Mioara
Bahna ºi Constantin Marafet, a acordat, din cele 1021
de lucrãri, doar 12 premii:
- Premiul Grigore Radu Stanescu – Valentina Becart,
pentru lucrarea Trepte;
- Premiul C.C. Datculescu – Ion Popescu-Brãdiceni,
pentru lucrarea Pasarea maiastrã;
- Premiul „Slam Râmnic” –Vasile Ghinea, pentru
lucrarea Constelaþia tãcerii - sub semnul trandafirului;
- Premiul Florica Cristoforeanu – Vasile Ponea,
pentru lucrarea La hanul dintre clipe;
- Premiul Victor Frunzã – George Cãlin, pentru
lucrarea Simfoniile viselor pierdute;
- Premiul Mircea Micu – Geo Galetaru, pentru
lucrarea Cei ce se întorc spre searã;
- Premiul Dumitru Craciun – Petre Dincã (traduceri),
pentru lucrarea Versuri alese, de Guillaume Apollinaire;
- Premiul Alexandru Sihleanu – Alexandru
Schendrea (Chisinau), pentru lucrarea Satul de graniþã;
- Premiul Octavian Mosescu – Costel Bunoaica,
pentru lucrarea Cãlãtor prin lumea deºartã;
- Premiul Dumitru Pricop – Constantin Codrescu ºi
Eliza Roha, pentru lucrarea Caragiale… fantasticul;
- Premiul Fanuº Neagu – Adrian Botez , pentru
lucrarea Cavalerii apocaliptici. Psalmodieri în vârful
muntelui;
- Marele Premiu Titel Constantinescu – Vasile
Tarâteanu (Ucraina), pentru lucrarea ªi de-o fi sã mor.
Premiul a constat din tiparirea cartilor premiate.
Trebuie sa precizez cã ediþiile precedente ale
acestui festival s-au desfãºurat la Râmnicu Sãrat,
unde un om de mareþe ºi caracter, Constantin
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Marafet, cu ani în urmã, l-a pus la cale cu un alt
scriitor, conoraºean al sãu, scriitorul Vasile Ghinea.
Organizatorii ne-au dãruit 3 zile încãrcate de
emoþie ºi prietenie, de culturã ºi patriotism, de
peregrinãri ºi bucurii. Strãduinþa lor nu s-a lãsat
observatã, fiindca totul a decurs natural, de la sine,
fãrã forþãri, fãrã falsitate. Nu sunt cârcotaº – cine
mã cunoaºte ºtie cã sinceritatea mea este vecinã
buna cu nerozia – dar ma aºteptam (Doamne, iartãmi gândul pãgân!), cum de regulã se întâmpla în
cadrul acestor tipuri de activitãþati, sã aparã
nepotriviri, amânãri, contre, nemulþumiri.
De-a lungul timpului am participat la multe întâlniri
de acest gen, dar niciuna nu s-a ridicat la nivelul celei
la care fac referire. Calitatea actului cultural,
moralitatea, onestitatea ºi modestia participanþilor,
gazde ºi invitaþi, au fãcut ca ºtacheta sã fie ridicatã
la o înalþime care obligã celelalte ediþii sã intre în
competiþie. Însã, cum îl cunosc pe prietenul nostru
Constantin Marafet, sunt sigur cã nu va dezamãgi
pe nimeni. Nciodatã. Fiindca este tipul omului care
nu face un lucru doar ca sã fie fãcut; plin de
sensibilitate ºi omenie, pune întotdeauna interesele
altora în faþa intereselor sale. Ca ºi acum, de altfel.
Graþie lui ºi primarului din Edineþ, am petrecut
momente imposibil de ºters din memorie; istoria nea mai adus încã o datã aminte ce fel de popor
suntem, mai ales cã ziua de 27 august este ºi Ziua
Naþionalã a Republicii Moldova. ªi cu toate aceste,
deasupra ambelor pãrþi plutea în aer un amestec de
bucurie ºi tristeþe. Nu e de rãu. E ca o împlinire imensã
care, simþindu-se singurã, cere alta împlinire ca sã
fie desfãtarea completã. Asupra acestui lucru nu
vreau sa insist. Cert este ca rareori în viaþã trãieºti
aºa ceva. Fãra discuþie, manifestarea n-a fost numai
o reuºita, ci ºi o sãrbatoare nobilã a sufletelor. Nu
este doar punctul meu de vedere, ci concluzia
unanimã a participanþilor.
Desigur, din patriotism local ºi nu numai, mi-aº dori
sã se nascã ºi în urbea noastra asemenea fapte de
eroism, caci eroi îi numesc pe cei care, în vremuri
ca acestea, au cutezanþa de a se avânta cu suflet ºi
trup în vâltoarea unor evenimente, carora niciodatã
nu poþi sã le prevezi trãinicia. Scriitori existã ºi la noi,
potenþial creator, mai mult decât în alte pãrþi, dar
lipsesc entuziasmul ºi implicarea
factorilor decizionali. Mi-e teamã ca se
va scufunda ºi revista care a adunat ºi
a unit în jurul ei scriitori de valoare,
membri sau nemembri ai Uniniunii
Scriitorilor, tineri care promit, artiºti
plastici, oameni de culturã, revistã care,
de ceva vreme, din lipsa banilor, ºi-a
redus apariþia la douã luni ºi care rezistã
încã, datorita inimosului redactor ºef
Gheorghe Dobre. Îmi doresc sã mã înºel
în aceastã privinþã. Nãdãjduiesc ca, pe
undeva, dinspre vreo stradã lãturalnicã,
se va aprinde din nou soarele. ªi sper
sã lumineze mai puternic!
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